
 

Catálogo 
Rocmagic 



                       IRONMAGIC VITALIZADOR 

    ADUBOS LIQUIDOS 

IRONMAGIC é um corretor de carências (falta de microele-

mentos no solo)  

   - Elimina a clorose férrica (amarelecimento das folhas). 

   - Descompacta o solo, libertando os nutrientes bloqueados. 

   - Regula o pH do solo e neutraliza a alcalinidade. 

   - O seu ferro não produz queimaduras. 

   - Controlo sobre agentes patogénicos, algas e fungos. 

ABDO0045 Carteira 100 gr 

ABDO0047 Caixa 2 kg 

ABDO0051 Saco 5 kg 

ABDO0056000K Saco 25 kg 

 

ADUBO UNIVERSAL 

- todo o tipo de plantas. 

- aplicável todo o ano. 

- ação rápida. 

 

BIOADUBO PLANTAS VERDES 

- com vitaminas e aminoácidos. 

- saúde para as plantas. 

- favorece o verdor. 

ADUBO GERANIOS  

E PLANTAS DE FLOR 

- com vitaminas e aminoácidos. 

- saúde para as plantas. 

- favorece o verdor. 

ABDO0215 Emb. 500 cc 

ABDO0220 Emb. 1 lt 

ABDO0260 Emb. 500 cc ABDO0250 Emb. 500 cc 
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    ADUBOS MINERAIS 

Os nossos Adubos Minerais são de granulado inodoro, aplicáveis 

manualmente ou à máquina, livres de germes e produzem uma li-

bertação sustida de nutrientes. 

 

ADUBO RELVA     

   - tem um efeito potenciador do verde. 

   - é aplicável todo o ano, exceto em pleno inverno. 

ABDO0012 Caixa 2 kg Adubação de fundo e 

sementeira: 100g/m2 

Adubação normal: 50 

g/m2  

ABDO0016 Saco 5 kg 

ABDO0010000K Saco 25 kg 

 

ADUBO RELVA ANTIMUSGO    

   - tem um efeito potenciador do verde. 

   - é aplicável todo o ano, exceto em pleno inverno. 

ABDO0022 Caixa 2 kg Adubação de fundo e 

sementeira: 100g/m2 

Adubação normal: 50 

g/m2  

ABDO0026 Saco 5 kg 

ABDO0022000K Saco 25 kg 

ADUBO AZUL    

   - ação rápida e energética. 

   - favorece o desenvolvimento de talos e folhas. 

   - grande rendimento em flores e frutos. 

Vasos de 10 a 15 cm Ø : 2 colhe-

res de café cada mês 

Vasos com mais de 20 cm Ø : 1 

colher de sopa cada mês 

Canteiros: de 20 a 30 gr (2 colhe-

res de sopa cada mês) 

Jardinagem e Horticultura: 80 gr/

ABDO0171 Carteira 75 gr 

ABDO0172 carteira 300gr 

ABDO0165 Caixa 2 kg 

ABDO0170 Saco 5 kg 

ABDO0175000K Saco 25 kg 

ADUBO JARDIM HORTA      

   - base alimentar para vasos, floreiras e canteiros. 

   - motor de arranque em viveiros e sementeiras. 

   - horticultura e arboricultura. 

   - desbloqueia os nutrientes e facilita o intercambio  catiónico. 

   - aplicável todo o ano. 

ABDO00120 Caixa 2 kg Jardim e canteiros: 
150g/m2 

Vasos e floreiras: 
2,5g/planta 

Plantas de viveiro: 
1g/planta 

ABDO0129 Saco 5 kg 

ABDO0120000K Saco 25 kg 
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    ADUBOS ORGANO MINERAIS COM BASE DE LEONARDITA 

ADUBO RELVA DUPLA AÇÃO      

   - libertação lenta de 47% do nitrogénio em 6 meses. 

   - libertação normal de 53% do nitrogénio. 

   - desbloqueia o terreno e fortalece as raízes. 

   - aplicável todo o ano, exceto em pleno inverno. 

ABDO0030 Caixa 2 kg 

Dose: 80g/m2 
ABDO0031 Saco 5 kg 

ADUBO RELVA DUPLA AÇÃO      

   - libertação lenta de 47% do nitrogénio em 6 meses. 

   - libertação normal de 53% do nitrogénio. 

   - efeito potenciador do verde, grande poder antimusgo. 

   - desbloqueia o terreno e fortalece as raízes. 

   - aplicável todo o ano, exceto em pleno inverno. 

ABDO0037 Caixa 2 kg Adubação de fundo e 
sementeira: 100g/m2 

Adubação normal: 50 g/ABDO0034 Saco 5 kg 

ADUBO FRUTEIRAS      

   - favorece a floração e o desenvolvimento dos frutos. 

ABDO0150 Caixa 2 kg Videiras, fruteiras, hortícolas, 
floricultura: 5kg/60m2 

Citrinos, oliveiras: 5kg/50m2 

Coníferas tamanho grande: 
5kg/80m2 

ABDO0155 Saco 5 kg 

ADUBO CONÍFERAS     

   - combate o acastanhamento das folhas 

ADUBO ROSEIRAS E ARBUSTOS     

   - favorece o desenvolvimento de talos e folhas 

   - grande aumento da floração 
ABDO0135 Caixa 2 kg Coníferas tamanho pequeno: 

de 80 a 150g/árvore 

Tam. médio: de150 a 300g/
árvore 

Tam. grande: de 300 a 500g/
ABDO0140 Saco 5 kg 

ABDO0180 Caixa 2 kg Roseiras: 50 a 70g por planta 

Arbustos: 70 a 150g por plan-
ta ABDO0185 Saco 5 kg 
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    ADUBOS SOLÚVEIS 

 

-favorece a floração e o verdor. 
-boa absorção dos nutriente. 
-aplicar todo ano exceto em 
pleno inverno em exteriores.  

-melhora a retenção da água. 
-nutrição, desenvolvimento, floração 
-aplicar todo ano exceto em pleno 
inverno em exteriores.  

-nutrição, desenvolvimento, flora-
ção. 

-uso hortícola e medicinal. 

-aplicar todo ano.  

-desenvolvimento, floração 

-todas as variedades de bulbosas 

-aplicar na primavera-verão. 

-nutrição e desenvolvimento de 
todo tipo de roseiras. 
-grande conteúdo em magnésio, 
mais floração e perfume. 
-aplicar todo o ano.  

-nutrição e desenvolvimento de 
todo tipo de orquídeas. 
-grande conteúdo em magnésio, 
mais floração e perfume. 
-aplicar primavera, verão e outono. 

-nutrição e desenvolvimento, flora-
ção de todo tipo de hortenses. 
-formulação que favorece as cores 
naturais 
-aplicar primavera, verão. 

-base npk com enxofre para regular 
o ph do solo. 
-perfeita coloração azul de forma 
natural. 
-aplicar primavera, verão. 

 

-nutrição e desenvolvimento controla-
dor de bonsais. 

-evita o crescimento excessivo. 
-controla degradações prematuras. 

-exterior e interior. 

-aplicar todo o ano exceto em pleno 
inverno em exteriores.   

-absorve mais de 100 vezes o seu 
peso em água. 
-período de utilização de vários 
anos. 
-contribui com água em caso de 
falta de rega. 

-nutriente para manter cor e cheiro. 
-regulador da acidez da água. 
-antifermentos que evitam fungos e 
bactérias.  

ANTIMUSGO REVERDESCENTE 

- contra musgos, algas e líquenes. 

- ação preventiva contra fungos. 

- poderoso reverdescente. 

ABDO0105 Carteira 40gr 

ABDO0108 Carteira 300gr 
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    ADUBOS PARA CULTIVOS BIOLÓGICOS 

ADUBO HORTA BIOLÓGICO      

- Adubo biológico nitrogenado. 

- Dupla libertação: rápida e lenta. 

- Poupa até 40% de adubo. 

- Com queratinas de origem animal; 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007. 

- Programa orgânico nacional dos EEUU (NOP). 

- Inspecionado por Ecocert SA-F 32600. 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,- 10,0,0 

Contém matéria orgânica e carbono orgânico. 

ABDO0115 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ABDO0116 Saco 5kg 

Em mini palete de 50un 

ABDO0208 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ABDO0192 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ADUBO CRUCÍFERAS 

AGRIÃO - BRÓCULO - COUVE - COUVE FLOR      

- Adubo biológico. 

- Plantas mais desenvolvidas. 

- Bonitas folhas nos agriões, raminhos frondosos na couve-flor, 
abundantes pedúnculos florais nos brócolos. 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,-  8,0,4 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro, magnésio. 

ADUBO HORTICOLAS SOLANÁCEAS  

BERINGELA - BATATA - PIMENTO - TOMATE 

- Adubo biológico. 

- Plantas mais desenvolvidas. 

- Bons frutos e tubérculos. 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,-  4,0,8 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro, molibdeno. 
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ABDO0115 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ABDO0115 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ABDO0193 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ABDO0198 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ABDO0203 Carteira 300gr 

Em expositores de 20un 

ADUBO HORTICOLAS ALIÁCEAS  

ALHO - CEBOLA - CEBOLINHO - ALHO FRANCÊS 

- Adubo biológico. 

- Plantas mais desenvolvidas. 

- Bolbos grandes e suculentos. 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,-  4,0,8 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro e magnésio. 

ADUBO HORTICOLAS CUCURBITÁCEAS 

COURGETTE - ABÓBORA - MELÃO - PEPINO - MELANCIA 

- Adubo biológico. 

- Plantas mais desenvolvidas. 

- Frutos maiores e saborosos. 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,-  8,0,4 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, magnésio e zinco. 

ADUBO HORTICOLAS LEGUMINOSAS  

GRÃO - ERVILHA - FEIJÃO 

- Adubo biológico. 

- Plantas mais desenvolvidas. 

- Boas vagens e frutos. 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,-  4,0,8 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro e molibdeno. 

ADUBO HORTICOLAS COMPOSTAS 

ALCACHOFRA - ESCAROLA - ALFACE 

- Adubo biológico. 

- Plantas mais desenvolvidas. 

- Bons capítulos, olhos densos, e melhores corações. 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,-  8,0,4 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro, e zinco 

ADUBO HORTICOLAS UMBELÍFERAS 

AIPO - FUNCHO - SALSA - CENOURA 

- Adubo biológico. 

- Plantas mais desenvolvidas. 

- Melhores bolbos, ramos e raízes. 

- Utilizável em agricultura biológica: Regulamento (CE) 834/2007 

RIQUEZAS GARANTIDAS: N,P,K,-  4,0,8 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, cobre e magnésio. 
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                             FITOSANITÁRIOS BIOLÓGICOS 

 
PROTETOR TRIPLA AÇÃO 

- ativa os sistemas de defesa naturais; 

- fortalece e endurece as cutículas; 

- incorpora substâncias repelentes de ação sistémica; 

ABDO0520 Emb. 750cc 

    ESPECIAIS 

ABRILHANTADOR - LIMPADOR 

- brilho suave e natural. 

- perfume fresco e agradável. 

- pulverizar a uma distância entre 30 e 40cm. 

ENRAIZANTE 

- obtido de extrato de algas marinhas, com conteúdo 

  de citoquinas e fito-hormonas. 

- Impregnação de raízes em transplantes. 

- isento de cloro e metais pesados. 

- permite ativar o crescimento das raízes mediante  

  água de rega. 

ABDO0320 Spray 520cc ABDO0270 Emb. 250cc 


