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Rocmagic criou uma linha de produtos destinada ao mercado amador que poderiam ser definidos 

como de Alta Cosmética para as suas plantas. 

É nossa filosofia que o consumidor final disponha de artigos com qualidade profissional adaptados ao 

uso doméstico, uma vontade que nos leva a centrar os nossos esforços na adequação de produtos. 

A aplicação das mais avançadas tecnologias permitiu à Rocmagic a incorporação de componentes 

naturais, ademais do estabelecimento de um rigoroso sistema de controlo que abarca desde a selec-

ção das matérias primas até aos próprios processos de Fabricação. 

Graças a estes critérios Rocmagic apresenta hoje uma gama de produtos totalmente respeitosos para 

com o meio ambiente, de altíssima qualidade e enorme eficácia. 

 

Vida para as suas plantas  Vida para as suas plantas 
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ADUBOS LÍQUIDOS  
Os adubos líquidos são produtos com macro e micro elementos . 

A sua formulação especial facilita o seu uso na água de rega que será captada através das raízes, assim 

como na pulverização através das folhas. 

A sua assimilação pelas plantas é perfeita ao ter os seus microelementos devidamente quelatados e sem 

efeitos nocivos, graças à completa ausência de metais pesados. 

Ademais os produtos Rocmagic contêm os aditivos naturais necessários à nutrição especifica do tipo de  

plantas a que estão destinados. 

O produto adubo aquários e lagos proporciona uma equilibrada alimentação às delicadas plantas de água 

doce sem gerar efeitos prejudiciais aos peixes e animais aquáticos. 

EMBALAGEM:  500 cc 

REF. ABDO0040  

EAN: 8423737141020 

Cond. mínimo: 8 un 

ADUBO RELVA preventivo fungos - 500 cc 
 
- Contém iões fosfitos; 

- Estimula as defesas naturais (fitalexinas);  

- Acção nutritiva e de fortalecimento; 

- Acção defensiva contra fungos. 

Formulação: 

Fosfito Potássico 50,00% 

Anidrido Fosfórico 30,00% 

Óxido de Potássio 20,00% 

d=1,4 — pH=4-5 

A totalidade do Fósforo em forma de Fosfito  

Isento de cloro e materiais pesados 

Aplicação: 

Em qualquer momento tanto como preventivo ou como curativo  

1 tampa (30 cm3) por cada 15 L  de água = 40 m2 relva 

1 boião (500 cm3) por cada 250 L de água = 670 m2 relva 

 

ADUBO LÍQUIDO UNIVERSAL ANTICARÊNCIAS 
 
- Plantas de flor, folhas verdes e flor de corte; 

- Para interior e exterior; 

- Absorção por raízes e folhas; 

- Efeitos rápidos; 

- Cobre a falta de oligoelementos no solo. 

Formulação: 

N,P,K-8,6,8 

Microelementos B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn solúveis em água 

Quelatados por EDTA 

Isento de cloro e materiais pesados 

Aplicação: 

Todo o ano, excepto em pleno Inverno para plantas de exterior 

Nº de tampas por cada 5 L de água: 

Interior (1) - Exterior (2) - Flor corte (4) - Hidrocultivo (1/2) 

 

EMBALAGEM: 500 cc               

REF. ABDO0215                 

EAN: 8423737110910       

Cond. mínimo: 12 un       

EMBALAGEM: 1000 cc  

REF. ABDO0220  

EAN: 8423737076797 

Cond. mínimo: 12 un  
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BIOADUBO LÍQUIDO GERÂNIOS E PLANTAS DE FLOR - 500 cc 

 
- Contém aminoácidos; 

- Contém vitaminas e fito-hormonas; 

- Bionutriente poderoso; 

- Recupera a saúde das plantas com problemas; 

- Especialmente indicado para plantas de flor. 

 Formulação: 

N,P,K,-10,5,5 

Aminoácidos, Vitamina B, Fito-hormona ANA 

Microelementos B, Cu, Fe, Mn solúveis em água 

Quelatados por EDTA 

Aplicação: 

Todo o ano 

Nº de tampas por cada 4 L de água: 

Interior (1) - Exterior (2)  

BIOADUBO LÍQUIDO PLANTAS VERDES - 500 cc 

 
- Contém aminoácidos; 

- Contém vitaminas e fito-hormonas; 

- Bionutriente poderoso; 

- Recupera a saúde das plantas com problemas; 

- Especialmente indicado para plantas de folhas verdes. 

Formulação: 

N,P,K,- 9,4,4 

Aminoácidos, Vitamina B, Fito-hormona ANA 

Microelementos Cu, Fe, Mn solúveis em água 

Quelatados por EDTA 

Aplicação: 

Todo o ano 

Nº de tampas por cada 4 L de água: 

Interior (1) - Exterior (2)  

ADUBOS LÍQUIDOS  

EMBALAGEM: 500 cc 

REF. ABDO0250 

EAN: 8423737085232 

Cond. mínimo: 12 un 

EMBALAGEM: 500 cc 

REF. ABDO0260 

EAN: 8423737111689 

Cond. mínimo: 12 un 



ADUBO AQUÁRIOS E LAGOS DE JARDIM - 250 cc 

 
- Concebido para plantas vivas de água doce; 

- Anticarências e reverdecente; 

- Inócuo para a fauna piscícola; 

- Plantas profundas, flutuantes e oxigenantes. 

Formulação p/v: 

Óxido de potássio 0,230% 

Microelementos MgO, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo solúveis em água 

quelatados por EDTA 

Aplicação: 

Todo o ano 

1 tampa por cada 50 L água. 

EMBALAGEM: 250 cc 

REF. ABDO0280 

EAN: 8423737131007 

Cond. mínimo: 12 un 
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ADUBOS LÍQUIDOS  

EMBALAGEM: 750 cc 

REF. ABDO0470         

EAN: 8423737134909 

Cond. mínimo: 12 un    

ADUBO FOLIAR PREVENTIVO PULGÕES E FUNGOS - 750 cc 
 
- Contém iões fosfito; 

- Estimula as defesas naturais (fitalexinas); 

- Acção imediata repelindo os pulgões; 

- Acção defensiva contra fungos; 

- Acção nutritiva e de fortalecimento. 

Formulação p/v: 

Sais potássicos de ácidos gordos 1,00% 

Fosfito Potássico 0,07% 

Anidrido Fosfório 0,04% 

Óxido de Potássio 0,03% 

A totalidade de fósforo em forma de fosfito 

Aplicação: 

Em qualquer época, excepto quando a planta está exposta a muito altas  

ou baixas temperaturas. 

Pulverizar a uns 40 cms todo o tronco e as folhas de ambos os lados. 
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ADUBOS ORGÂNICOS 

Os adubos  sólidos organo-minerais Rocmagic apresentam evidentes vantagens: 

 - Nutrem adequadamente a planta. 

 - São totalmente assimiláveis. Aplicam-se para serem absorvidos pela planta, não para permanece-

rem no solo. 

 - São de elevadíssima sanidade porque não contêm germes patogénicos, metais pesados e outros 

elementos contamináveis.  

 - Respeitam ao máximo o meio ambiente devido à ausência de resíduos pelo que não contaminam 

recursos de água nem afectam a flora local. 

A tecnologia utilizada na fabricação dos adubos faz com que sejam assimiláveis devido à incorpora-

ção, no seu granulado, de matéria orgânica sã, sem germes patogénicos e com rendimento 

assegurado. 

Os adubos organo-minerais Rocmagic elaboram-se sempre a partir de Lignitos Húmicos, aos que se 

juntaram os elementos específicos para cada tipo de planta a que estão destinados. 

 

Os adubos Organo-Minerais Rocmagic são fabricados sobre uma base de ácidos húmicos orgânicos 

derivados da LEONARDITA, o que dá as seguintes qualidades: 

⇒Melhora a estrutura e textura do solo tornando-se mais “esponjoso”; 

⇒Aumenta a drenagem do excesso de água, mantendo-a sempre suficiente; 

⇒Aumenta o grau de aeração, favorecendo a oferta de oxigénio aos microorganismos aeróbios; 

⇒Facilita a absorção de calor; 

⇒Evita mudanças rápidas no pH do solo ao favorecer o intercâmbio de íones livres de hidrogénio; 

⇒Cria um meio ambiente muito favorável para o desenvolvimento do sistema radicular; 

⇒A desintegração contínua de rochas do solo, liberta nutrientes adicionais; 

⇒Converte o enxofre em forma disponível para as plantas e produzindo a quelatação dos compostos 

do ferro, tornando-os adequados para o metabolismo da Clorofila; 

⇒Libertação de dióxido de carbono de carbonato de cálcio, favorecendo a síntese de carbohidratos;  

⇒Neutraliza químicos potencialmente tóxicos; 

⇒Facilita o intercâmbio catiônico, melhorando a conservação e utilização dos minerais e nitrogénio;  

⇒Retarda o crescimento de organismos patogénicos;  

⇒A presença de reacções tipo auxínico estimula o crescimento e divisão celular; 

⇒Bom desenvolvimento do sistema circulatório das plantas; 

⇒Melhora o funcionamento da respiração e transpiração das plantas; 

⇒Reduz o stress e deterioração prematura; 

⇒Melhora a germinação das sementes;  

⇒Maior crescimento da raíz; 

⇒Aumenta a formação de nódulos em leguminosas; 

⇒Maior resistência a insectos e doenças; 

⇒Maior resistência à seca e ao gelo. 

⇒ Granulados, inodoros, sem contaminantes e isentos de cloro  
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ADUBO RELVA  

- Adubo orgânico-mineral com Leonardita;  

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação sustida de nutrientes; 

- Efeito reverdecente; 

- Aplicável todo o ano excepto em pleno Inverno. 

Formulação: 

N,P,K,-12,6,4 

Óxido de Magnésio 2,00% 

Anidrido Sulfúrico 5,00% 

Ferro 1,00% 

Extracto Húmico 5,00% 

Matéria Orgânica 15,00% 

Humidade Máxima 8,00% 

pH 6 

Aplicação: 

Todo o ano excepto em pleno Inverno 

Em adubação de fundo ou de sementeira: 100 gr/m2 

Em adubação normal sobre o terreno: 50 gr/m2  

ADUBOS ORGÂNICOS 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0016      

EAN: 8423737169222 

Minipalet: 50    

SACO DE 25 KG 

REF. ABDO0010000K 

EAN:8423737077725 

Europalet : 20 

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0012       

EAN: 8423737112785 

Cond. mínimo: 10 un    

ADUBO RELVA  ANTIMUSGO 

- Adubo orgânico-mineral com Leonardita;  

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação sustida de nutrientes; 

- Efeito reverdecente; 

- Grande efeito antimusgo; 

- Aplicável todo o ano. 

Formulação: 

N,P,K,-8,2,4 

Óxido de Magnésio 2,00% 

Anidrido Sulfúrico 15,00% 

Ferro 7,00% 

Extracto Húmico 5,00% 

Matéria Orgânica 15,00% 

Humidade Máxima 8,00% 

pH 6 

Aplicação: 

Todo o ano  

Em adubação de fundo ou de sementeira: 100 gr/m2 

Em adubação normal sobre o terreno: 50 gr/m2  

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0026      

EAN: 8423737169239 

Minipalet: 50    

SACO DE 25 KG 

REF. ABDO0022000K 

EAN:8423737112969 

Europalet: 20 

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0022      

EAN: 8423737112808 

Cond. mínimo: 10 un    



ADUBO RELVA DUPLA ACÇÃO 

- Adubo orgânico-mineral com Leonardita:  

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação lenta de 47% do Nitrogénio; 

- Libertação normal de 53% do Nitrogénio 

- Efeito reverdecente; 

- Desbloqueia os elementos do solo; 

- Fortalece as raízes, 

- Aplicável todo o ano excepto em pleno Inverno. 

Formulação: 

N,P,K,-12,5,12 

Óxido de Magnésio 3,00% 

Ferro 1,00% 

Extracto Húmico 5,00% 

Matéria Orgânica 15,00% 

Humidade Máxima 6,00% 

pH 6 

Aplicação: 

Primavera/Verão 

80 gr/m2 
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ADUBOS ORGÂNICOS 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0031      

EAN: 8423737169246 

Minipalet: 50    

SACO DE 25 KG 

REF. ABDO0030000K 

EAN:8423737130970 

Europalet: 20 

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0030      

EAN: 8423737130987 

Cond. mínimo: 10 un    

ADUBO RELVA DUPLA ACÇÃO ANTIMUSGO 

- Adubo orgânico-mineral com Leonardita;  

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação lenta de 47% do Nitrogénio; 

- Libertação normal de 53% do Nitrogénio 

- Efeito reverdecente; 

- Grande efeito antimusgo; 

- Desbloqueia os elementos do solo; 

- Fortalece as raízes, 

- Aplicável todo o ano excepto em pleno Inverno. 

Formulação: 

N,P,K,-12,3,9 

Óxido de Magnésio 2,00% 

Anidrido Sulfúrico 10,00% 

Cálcio 2,00% 

> Ferro 1,00% 

Extracto Húmico 5,00% 

Matéria Orgânica 15,00% 

Humidade Máxima 6,00% 

pH 6 

Aplicação: 

Primavera/Verão = 80 gr/m2      Outono/Inverno = 50 gr/m2 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0034     

EAN: 8423737169253 

Minipalet: 50    

SACO DE 25 KG 

REF. ABDO0035000K 

EAN:8423737134947 

Europalet: 20 

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0037      

EAN: 8423737134961 

Cond. mínimo: 10 un    
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BIOADUBO ORGÂNICO JARDIM-HORTA 
 

- Adubo orgânico-mineral com Leonardita; 

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação sustida de nutrientes; 

- Base alimentar para vasos, floreiras e canteiros; 

- Motor de arranque em viveiros e sementeiras; 

- Adequado à Horticultura e Arboricultura; 

- Melhora a capacidade de intercâmbio catiônico; 

- Desbloqueia os nutrientes do solo. 

- Aplicável todo o ano. 

Formulação: 

N,P,K,-2,2,2 

Óxido Magnésio 2,00% 

Enxofre total 8,00% 

Ferro 2,00% 

Substancias Húmicas 12,00% 

Matéria Orgânica 40,00% 

C/N (valor mig) 9 

Humidade Máxima 10,00% 

pH 5-6 

Aplicação: 

Todo o ano 

Jardins e canteiros: 300 gr/m2   

Vasos e floreiras: 5 gr/planta   

ADUBOS ORGÂNICOS 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0129      

EAN: 8423737169260 

Minipalet: 50    

SACO DE 25 KG 

REF. ABDO0120000K 

EAN:8423737112976 

Europalet: 20 

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0120      

EAN: 8423737112822 

Cond. mínimo: 10 un    

ADUBO CONÍFERAS—ANTIACASTANHAMENTO 
 
- Adubo orgânico-mineral com Leonardita; 

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação sustida de nutrientes; 

- Combate o acastanhamento das folhas. 

Formulação: 

N,P,K,-6,10,20 

Óxido de Magnésio 2,00% 

Trióxido de Enxofre 20,00% 

Carbono Orgânico 8,00% 

Ácidos Húmicos 1,00% 

Aplicação: 

Todo o ano  

Coníferas de tamanho pequeno: 80-150 gr/árvore 

Coníferas de tamanho médio: 150-300 gr/árvore 

Coníferas de tamanho grande: 300-500 gr/árvore 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0140      

EAN: 8423737172901 

Minipalet: 50    

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0135     

EAN: 8423737172895 

Cond. mínimo: 10 un    



ADUBO AZUL  
  
- Adubo orgânico-mineral sobre uma base de Leonardita; 

- Acção rápida e energética; 

- Libertação sustida de nutrientes; 

- Favorece o desenvolvimento de troncos e folhas; 

- Maior rendimento em flores e frutos; 

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes. 

Formulação: 

N,P,K,-12,12,15 

Trióxido de Enxofre 5,00% 

Ferro 1,00% 

Carbono Orgânico 8,00% 

Ácidos Húmicos 3,00% 

Matéria Orgânica 15,00% 

pH 6 

Aplicação: 

Todo o ano excepto em pleno Inverno 

Vasos de 10 a 15 cm Ø : 2 colheres de café cada mês 

Vasos com mais de 20 cm Ø : 1 colher de sopa cada mês 

Canteiros: de 20 a 30 gr (2 colheres de sopa cada mês) 

Jardinagem e Horticultura: 80 gr/m2 
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ADUBO FRUTEIRAS-VIDEIRAS-OLIVEIRAS-CITRINOS  
 

- Adubo orgânico-mineral com Leonardita; 

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação sustida de nutrientes; 

- Favorece a floração e o desenvolvimento dos frutos. 

Formulação: 

N,P,K,-5,7,9 

Óxido de Magnésio 2,00% 

Trióxido de Enxofre 15,00% 

Ferro 1,00% 

Carbono Orgânico 8,00% 

Ácidos Húmicos 1,00% 

Aplicação: 

Todo o ano 

Fruteiras, Vinha, Hortícolas, Floricultura - 5/6 kg/60m2 

Citrinos, Oliveiras: 5 kg/50m2 

Plantas em Viveiro: 5 kg/80m2 

ADUBOS ORGÂNICOS 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0155     

EAN: 8423737172932 

Minipalet: 50    

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0150    

EAN: 8423737172925 

Cond. mínimo: 10 un    

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0170      

EAN: 8423737172963 

Minipalet: 50    

SACO DE 25 KG 

REF. ABDO0175000K 

EAN:8423737172970 

Europalet: 20 

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0165    

EAN: 8423737172956 

Cond. mínimo: 10 un    

CARTEIRA 300 GR 

REF. ABDO0172   

EAN: 8423737181057 

Cond. mínimo: 20 un    

CARTEIRA 75 GR 

REF. ABDO0171  

EAN: 8423737182030 

Cond. mínimo: 50 un    
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ADUBOS ORGÂNICOS 

ADUBO ROSEIRAS E ARBUSTOS  

 

- Adubo orgânico-mineral com Leonardita; 

- Fornece matéria orgânica ao solo; 

- Granulado inodoro e sem contaminantes; 

- Libertação sustida de nutrientes; 

- Favorece a floração; 

- Favorece o desenvolvimento de troncos e folhas. 

Formulação: 

N,P,K,-8,5,10 

Óxido de Magnésio 2,00% 

Trióxido de Enxofre 2,00% 

Ferro 1,00% 

Carbono Orgânico 8,00% 

Ácidos Húmicos 3,00% 

Matéria Orgânica 16,00% 

Humidade Máxima 6% 

pH 6 

Aplicação: 

Roseiras (Fim do Verão): 50 a 70 gr por planta 

Arbustos (Primavera e Outono): 70 a 150 gr por planta 

 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0185     

EAN: 8423737172994 

Minipalet: 50    

CAIXA DE 2 KG 

REF. ABDO0180    

EAN: 8423737172987 

Cond. mínimo: 10 un    
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ADUBOS ORGÂNICOS 



 

Adubo com ácidos húmicos e microgranulado, contendo ferro como elemento principal e microelementos. 

Os Ácidos Húmicos exercem uma acção complexante sobre o ferro garantindo a sua disponibilidade. 

Além disso, a incorporação de ácidos húmicos no solo, de forma repetida e constante, melhora a sua fer-

tilidade. 

Actua na estrutura do solo, edificando-a e favorecendo o arejamento das raízes e a retenção de água. 

Melhora a capacidade de troca catiônica pela sua contribuição à formação de complexos argilo-húmicos. 

Isto comporta uma maior retenção de elementos e uma maior disponibilidade da solução no solo. 

Os ácidos húmicos são excelentes complexantes de microelementos, pelo que se aumenta a disponibilida-

de para todos os microelementos. 

O efeito do ferro e os microelementos reverdecem as plantas e proporcionam vigor e resistência, tanto na 

parte superior como na raíz. 

Não há um aumento de crescimento que exija o aumento do número de cortes no relvado. 

Com este produto melhora-se o seu aspecto dando-lhe mais vigor, verde, exuberância, resistência e flo-

ração. 

Tem um efeito de acidificação que corrige o pH dos solos alcalinos e também aumenta a solubilidade do 

ferro. 

Principais Aplicações: Especialmente adequado para as plantas ornamentais, arbustos e relvados, que 

sofrem com frequência de carência de ferro. 

ADUBO VITALIZADOR  

- Corrector de carências (falta de microelementos no solo); 

- Elimina a clarose férrica (amarelecimento das folhas); 

- Descompacta o solo, libertando os nutrientes bloqueados; 

- Regula o pH do solo e neutraliza a alcalinidade; 

- Reverdecente de efeito longo: o seu ferro não produz queimaduras; 

- Controlo sobre agentes patogénicos, algas e fungos. 

 

  

ADUBOS VITALIZADORES 

A MAGIA DE  

SACO DE 5 KG 

(jardins e relva) 

REF. ABDO0051     

EAN: 8423737172864 

Minipalet: 50    

SACO DE 25 KG 

(jardins e relva) 

REF. ABDO0056000K 

EAN:8423737172871 

Europalet: 20 

CAIXA DE 2 KG 

(canteiros e relva) 

REF. ABDO0047   

EAN: 8423737172857 

Cond. mínimo: 10 un    

CARTEIRA: 100 GR 

(vasos e floreiras) 

REF. ABDO0045 

EAN: 8423737085201 

Cond. mínimo: 10 un    
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Formulação: 

N+Fe+Mg+S—1,10,1,6 

Ferro Solúvel em água 

Microelementos 

Ácidos Húmicos 

Matéria orgânica 

pH 5-6 

 

Aplicação: 

Aplicar 2 a 4 vezes por ano como preventivo ou nos primeiros sinais de clorose. 

Misturar, sempre que possível, com o terreno. 
 
Plantas em vasos e canteiros de: 

 - 10 a 20 cm Ø - 2 chávenas de café completas 

 - 20 a 40 cm Ø - 4 chávenas de café completas 
 
Sebes e Arbustos: 

 - Plantas pequenas - 200 gr por planta e ano 

 - Plantas médias/grandes - 400 gr por planta e ano 

 - Cercas de sebes—50 gr por metro linear 2 vezes ano 
 
Flores e Hortaliças: 

 - Misturar com o terreno à razão de 50 gr/m2, 2 vezes por ano 
 
Relva: 

 - 50 gr/m2, no Outono ou 2 a 4 aplicações por ano a 25 gr/m2 

Espalhar uniformemente sobre a relva e regar abundantemente.  

No caso de relva nova cobrir primeiro as sementes com terra limpa e aplicar na proporção já descrita, 

misturar bem com o solo. 

No caso de misturar a relva com o adubo utilize só metade da dose: 

 - Adubação de fundo e sementeira - 100 gr/m2 

 - Adubação normal sobre o terreno - 50 gr/m2  
 
Roseiras, Azáleas, Rododendros, Camélias e Hortênsias: 

 - Plantas pequenas - 200 gr por planta e ano 

 - Plantas médias/grandes - 400 gr por planta e ano 

 - Adubação geral - 50 gr/m2, duas vezes por ano 
 
Citrinos e Árvores de Fruto: 

Fazer vários buracos de 30 cm de profundidade na linha de rega e verter o produto no interior. Aplicar 

segundo a idade, 400 gr por árvore e ano de vida. (exemplo. Uma árvore de 5 anos=400 grX5=2 kg).  

Árvores desenvolvidas=5 kg por ano. 

 

ADUBOS VITALIZADORES 

A MAGIA DE  
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ADUBOS SOLÚVEIS 
Os adubos solúveis Rocmagic  estão desenhados de forma específica para cada tipo de planta a 

que estão destinados. 

Actuam como correctores de carências para compensar os efeitos da lixiviação pela frequência 

de rega. 

O retentor de água+adubo permite-nos ausentarmo-nos várias semanas com a tranquilidade 

de que as nossas plantas dispõem de água. 

O conservante de flor de corte obtém uns resultados surpreendentes. 

EMBALAGEM EXPOSITORA (SOLÚVEIS)  

(50 CARTEIRAS) 

ADUBO UNIVERSAL - ANTICARÊNCIAS - 75 GR  

- Plantas de flor, folhas verdes, interior e exterior; 

- Favorece a floração e o verde das folhas; 

- Potencia a absorção dos nutrientes; 

- Aporta oligoelementos ao solo. 

Formulação: 

N,P,K,S,Mg - 8,6,30,6,2’20+microelementos 

pH 5 

Aplicação: 

Todo o ano 

30 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0081 

EAN: 8423737148555 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

ADUBO CACTOS - 75 GR  

- Nutrição, desenvolvimento e floração; 

- Plantas suculentas, cactos colunares e de barril; 

- Cactos esféricos, arbustivos e opúntias; 

- Melhora a retenção de água; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,- 14,8,24+microelementos 

Aplicação: 

Todo o ano excepto em plano Inverno, plantas de exterior 

15 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0082 

EAN: 8423737131878 

Cond. mínimo: 50 carteiras 
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ADUBOS SOLÚVEIS 

ADUBO AROMÁTICAS - 75 GR  

- Nutrição, desenvolvimento e floração; 

- Tanto de uso hortícola como medicinal; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,- 18,9,9+microelementos 

Aplicação: 

Todo o ano  

30 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0084 

EAN: 8423737131885 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

ADUBO BULBOSAS - 75 GR  

- Desenvolvimento e floração; 

- Todas as variedades de bolbosas; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,- 40,20,13+microelementos 

Aplicação: 

Aplicar na Primavera - Verão 

10 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0086 

EAN: 8423737131892 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0088 

EAN: 8423737131908 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

ADUBO ROSEIRAS - 75 GR  

- Nutrição e desenvolvimento de todo o tipo de roseiras; 

- Arbustivas, de Pé, Floribundas, Pitiminis e Trepadoras; 

- Alto conteúdo de magnésio para favorecer a floração  

e o perfume; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,- 11,8,13+microelementos 

Aplicação: 

Todo o ano 

30 gr de produto por cada 5 litros de água. 

ADUBO ORQUIDEAS - 75 GR  

- Nutrição e desenvolvimento de todo o tipo de orquídeas; 

- Cattleya, Cymbidium, Bletilla, Odontaglossum, Paphiopedilum,  

Phalaenopsis, Pleione, etc... 

- Alto conteúdo de magnésio para favorecer a floração  

e o perfume; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,- 10,30,20+microelementos 

Aplicação: 

Primavera, Verão e Outono 

15 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0090 

EAN: 8423737131915 

Cond. mínimo: 50 carteiras 
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ADUBOS SOLÚVEIS 

ADUBO HORTENSIAS - 75 GR  

- Nutrição, desenvolvimento e floração de todo o tipo de hortensias; 

- Hydrangea Macrophylla; Hydrangea Paniculata; Hydrangea Villosa, 

Hydrangea Quercifolia; 

- Formulação adequada para favorecer as cores naturais ; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,- 12,4,16+microelementos 

Aplicação: 

Primavera/Verão 

30 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0092 

EAN: 8423737131922 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

ADUBO AZULADOR DE HORTENSIAS - 75 GR  

- Base NPK com enxofre que regula o pH do solo; 

- Perfeita coloração azul totalmente natural; 

- O seu pH ácido evita obturações e bloqueios ; 

- Isento de cloro para não aumentar os problemas de águas salinas; 

- Isento de ureia para evitar os problemas do azoto ureico; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,MgO,S- 12,5,15,25,25+microelementos 

pH 4-5 

Aplicação: 

Primavera/Verão 

10 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0094 

EAN: 8423737131939 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

ADUBO BONSAIS - 75 GR  

- Nutrição e desenvolvimento controlado de árvores Bonsai; 

- Evita um crescimento excessivo; 

- Controla uma possível degradação prematura ; 

- Tanto de interior como de exterior; 

- Controla possíveis carências do solo. 

Formulação: 

N,P,K,MgO- 12,18,18,5+microelementos 

Aplicação: 

Todo o ano excepto em pleno Inverno para plantas exteriores 

10 gr de produto por cada 5 litros de água. 

CARTEIRA: 75 GR 

REF. ABDO0096 

EAN: 8423737131946 

Cond. mínimo: 50 carteiras 
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ADUBOS SOLÚVEIS 
ADUBO RETENTOR DE ÁGUA+ADUBO  - 35 GR  

- Absorve mais de 100 vezes o seu peso em água; 

- Período de utilização de vários anos; 

- Liberta lentamente a água armazenada no caso de faltar. 

Formulação: 

Retentor 90,00% 

N,P,K,- 1’80, 0’90, 0’90 

Microelementos quelatados por  EDTA 

Aplicação: 

Todo o ano  

2 gr por litro de terra: 1 colher de café por vaso pequeno 

Planta/Arbusto = 8 gr 

Árvore =100 gr 

Relva m2 = 100 gr 

CARTEIRA: 35 GR 

REF. ABDO0099 

EAN: 8423737134978 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

CARTEIRA: 40 GR 

REF. ABDO0102 

EAN: 8423737136927 

Cond. mínimo: 50 carteiras 

EMBALAGEM: 150 

REF. ABDO0425 

EAN: 8423737162797 

Cond. mínimo: 32 un 

ADUBO UNIVERSAL PASTILHAS PARA VASOS E CANTEIROS - 150 UN 

- Nutrição e desenvolvimento e floração; 

- Gerânios, cravos, roseiras, ficus; 

- Plantas de flor, folhas verdes, interior e exterior; 

- Favorece a floração e o verde das folhas; 

- Potencia a absorção dos nutrientes; 

- Aporta oligoelementos ao solo. 

Formulação: 

N,P,K,- 10,11,10+microelementos 

Aplicação: 

Todo o ano excepto em pleno Inverno 

Plantas pequenas em vasos e canteiros: 

1 pastilha por planta,  perto da raiz, cada mês; 

Plantas grandes, roseiras e arbustos: dobrar a dose das pastilhas. 

ADUBO FLOR CORTADA - 40 GR  

- Nutrientes para manter a cor e o cheiro; 

- Reguladores da acidez da água; 

- Antifermentos que evitam fungos e bactérias. 

Formulação: 

Açucares 49,00% 

Regulador de pH 49,00% 

Antifermentos 2,00% 

Aplicação: 

Todo o ano 

2 gr de produto por litro de água. 
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ADUBOS PARA CULTIVO 

BIOLÓGICO 
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ADUBOS BIOLÓGICOS 

ADUBO PARA HORTA BIOLÓGICA  

- 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. 

Formulação: 

N,P,K,- 10,0,0 

Contém matéria orgânica e carbono orgânico 

Aplicação: 

Inverno, Outono, Primavera, Verão 

Horticultura: 60g/m2  

Árvores de fruto/cítricas: 50g/m2 

Vinha/floricultura: 30g/m2 

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0115 

EAN: 8423737192114 

Cond. mínimo: 20 carteiras 

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0208 

EAN: 8423737193012 

Cond. mínimo: 20 carteiras 

ADUBO PARA HORTÍCOLAS CRUCÍFERAS 

Agrião, Brócolo, Couve, Couve-flor 

- Adubo biológico; 

- Plantas mais desenvolvidas; 

- Bonitas folhas nos agriões, raminhos frondosos na couve-flor, 

abundantes pedúnculos florais nos brócolos,  

grandes corações nas couves;   

- Utilizável na agricultura biológica 

   Regulamento (CE) 834/2007. 

Formulação: 

N,P,K,- 8,0,4 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro e magnésio. 

Aplicação: 

Outono, Primavera, Verão. Adubar a cada 30 dias 

300gr = 5m2 

SACO DE 5 KG 

REF. ABDO0116 

EAN: 8423737192121 

Minipalet: 50 
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ADUBOS BIOLÓGICOS 

ADUBO PARA HORTÍCOLAS LEGUMINOSAS  

Grão de bico, Ervilhas, Feijão 

- Adubo biológico; 

- Plantas mais desenvolvidas; 

- Boas vagens e frutos; 

- Utilizável na agricultura biológica 

  Regulamento (CE) 834/2007. 

Formulação: 

N,P,K,- 4,0,8 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro e molibdeno.  

Aplicação: 

Grão de bico: adubar a cada 15 dias.  

Feijão e ervilhas: adubar a cada 30 dias 

300gr =5m2  

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0193 

EAN: 8423737192961 

Cond. mínimo: 20 carteiras 

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0198 

EAN: 8423737192978 

Cond. mínimo: 20 carteiras 

ADUBO PARA HORTÍCOLAS COMPOSTAS 

Alcachofra, Escarola, Alface 

- Adubo biológico; 

- Plantas mais desenvolvidas; 

- Bons capítulos nas alcachofras, olhos densos nas alfaces,  

corações cheios nas escarolas; 

- Utilizável na agricultura biológica 

Regulamento (CE) 834/2007. 

Formulação: 

N,P,K,- 8,0,4 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro e zinco. 

Aplicação: 

Outono, Primavera, Verão. Adubar a cada 15 dias 

300gr =5m2 

ADUBO PARA HORTÍCOLAS SOLANÁCEAS  

Beringela, Batata, Pimento, Tomate 

- Adubo biológico; 

- Plantas mais desenvolvidas; 

- Bons frutos e tubérculos; 

- Utilizável em agricultura biológica 

   Regulamento (CE) 834/2007 

Formulação: 

N,P,K,- 4,0,8 

Contém matéria orgânico, carbono orgânico, boro e molibde-

no.  

Aplicação: 

Adubar a cada 30 dias 

300gr =5m2 

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0192 

EAN: 8423737192954 

Cond. mínimo: 20 carteiras 
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ADUBOS BIOLÓGICOS 

ADUBO PARA HORTÍCOLAS UMBELÍFERAS 

Aipo, Funcho, Salsa, Cenoura 

- Adubo biológico; 

- Plantas mais desenvolvidas; 

- Melhores bolbos, ramos e raízes; 

- Utilizável na agricultura biológica 

  Regulamento (CE) 834/2007. 

Formulação: 

N,P,K,- 4,0,8 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, cobre e magné-

sio. 

Aplicação: 

Outono, Primavera, Verão. Adubar a cada 30 dias 

300gr =5m2  

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0203 

EAN: 8423737192992 

Cond. mínimo: 20 carteiras 

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0207 

EAN: 8423737193005 

Cond. mínimo: 20 carteiras 

ADUBO PARA HORTÍCOLAS ALIÁCEAS 

Alho, Cebola, Cebolinho, Alho-francês 

- Adubo biológico; 

- Plantas mais desenvolvidas; 

- Bolbos grandes e suculentos; 

- Utilizável na agricultura biológica 

Regulamento (CE) 834/2007. 

Formulação: 

N,P,K,- 4,0,8 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, boro e magnésio. 

Aplicação: 

Outono, Primavera. Adubar a cada 30 dias 

300gr =5m2 

ADUBO PARA HORTICOLAS CUCURBITÁCEAS 

Courgette, Abóbora, Melão, Pepino, Melancia 

- Adubo biológico; 

- Plantas mais desenvolvidas; 

- Frutos maiores e mais saborosos; 

- Utilizável na agricultura biológica 

Regulamento (CE) 834/2007. 

Formulação: 

N,P,K,- 8,0,4 

Contém matéria orgânica, carbono orgânico, magnésio e zinco. 

Aplicação: 

Primavera, Verão. Adubar a cada 15 dias 

300gr = 5m2 

CARTEIRA: 300 GR 

REF. ABDO0202 

EAN: 8423737192985 

Cond. mínimo: 20 carteiras 



 

Em cumprimento com as novas normas e directivas da União Europeia no que se refere a 

fitossanitários altamente perigosos e poluentes do meio ambiente a Rocmagic retirou do seu 

catálogo os produtos que não cumpriam as normas impostas.  

Estes produtos estão a ser substituídos por uma nova gama de Protectores-Fortificantes 

por forma a conseguir a mesma protecção mediante a estimulação das defesas das próprias 

plantas, combinadas com repelentes naturais, obtendo produtos perfeitamente compatíveis 

com o meio ambiente e que podem ser usados com toda a segurança e legalidade tanto na 

agricultura ecológica como em uso doméstico. 

FITO-SANITÁRIOS 
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A Rocmagic parte da essência dos produtos mais utilizados na agricultura profissional por duas 

razões importantes: 

A primeira delas é a sua eficácia. As pragas que atacam as plantas dos nossos clientes, são as 

mesmas que afectam as plantações de viveiros e colheitas. Os agricultores e viveiristas conhe-

cem perfeitamente a eficácia dos distintos compostos. 

A segunda, são os produtos selectivos que vão eliminar as pragas a que se destinam, não  se 

convertendo num “matador” que possa contaminar o meio ambiente. 

As fórmulas foram adequadas para o seu uso doméstico, ao ponto de alguns produtos pode-

rem ser utilizados sem perigo nos interiores das habitações, incluindo a cozinha. 

FITO-SANITÁRIOS 

PROTECTOR TRIPLA ACÇÃO - 750 cc 

- Anti-insectos, anti-fungos, anti-ácaros; 

- Activa os sistemas de defesa naturais; 

- Fortalece e endurece as cutículas; 

- Incorpora substâncias repelentes de acção sistémica; 

- Protecção total. Uso universal; 

- Autorizado para uso doméstico; 

- Aplicável na agricultura biológica. 

Formulação (%p/v): 

Extracto de algas marinhas, óleos vegetais, extracto de canela, 

Silicato potássico. 

Aplicação: 

Todo o ano 

Pulverizar sobre as duas faces das folhas e nunca em pleno sol. 

Em tratamento preventivo aplicar cada 15 dias. 

EMBALAGEM: 750 cc 

REF. ABDO0520 

EAN: 8423737080527 

Cond. mínimo: 12 un 

PROTECTOR FORTIFICANTE ROSEIRAS - 750 cc 

- Activa os sistemas de defesa naturais; 

- Fortalece e endurece as cutículas; 

- Maior resistência a pragas e doenças; 

- Maior vigor, verdor e floração; 

- Maior resistência a geadas e secas; 

- Incorpora substâncias repelentes de acção sistémica; 

- Autorizado para uso doméstico; 

- Aplicável na agricultura biológica. 

Formulação (%p/v): 

Extracto de algas marinhas, extractos vegetais, sabões potássicos. 

Aplicação: 

Todo o ano 

Pulverizar sobre as duas faces das folhas e nunca em pleno sol. 

Em tratamento preventivo aplicar cada 15 dias. 

EMBALAGEM: 750 cc 

REF. ABDO0522 

EAN: 8423737172888 

Cond. mínimo: 12 un 



FITO-SANITÁRIOS 
PROTECTOR FORTIFICANTE GERANIOS - 750 cc 

- Activa os sistemas de defesa naturais; 

- Fortalece e endurece as cutículas; 

- Maior resistência a pragas e doenças; 

- Maior vigor, verdor e floração; 

- Maior resistência a geadas e secas; 

- Incorpora substâncias repelentes de fungos e insectos; 

- Autorizado para uso doméstico; 

- Aplicável na agricultura biológica. 

Formulação (%p/v): 

Extracto de algas marinhas, extractos vegetais, sais potássicos. 

Aplicação: 

Todo o ano 

Pulverizar sobre as duas faces das folhas e nunca em pleno sol. 

Em tratamento preventivo aplicar cada 15 dias. 

EMBALAGEM: 750 cc 

REF. ABDO0525 

EAN: 8423737131960 

Cond. mínimo: 12 un 

INSECTOS INSECTOS INSECTOS FUNGOS 

FUNGOS FUNGOS ÁCAROS ÁCAROS 
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FUNGICIDA - BACTERICIDA - 250 cc 

- Contra lepra, alternariose, antracnose, bacteriose, 

 crivado, míldio, escoriose, ferrugem e outros fungos endógenos;  

- Eficaz em ornamentais herbáceas e lenhosas, leguminosas,  

 oliveiras, citrinos, videiras, fruteiras; 

- Autorizado para uso doméstico; 

- Aplicável na agricultura biológica. 

Formulação: 

Sulfato Tribásico de cobre 19%p.v.. 

 

EMBALAGEM: 250cc 

REF. ABDO0537 

EAN: 8423737188544 

Cond. mínimo: 12 un 

BIOACTIVADOR - DESBLOQUEADOR - 250 cc 

- Massa vegetal mais verde, brotes mais fortes; 

- Floração mais intensa e duradoura ;  

- Maior resistência a secas, geadas, e doenças; 

- Autorizado para uso doméstico; 

- Aplicável na agricultura biológica. 

Formulação: 

Cobre em forma de gluconato a 2% p/p 

Extractos de algas marinhas, Polissacáridos, Ácidos Orgânicos 

pH 7-8 

EMBALAGEM: 250cc 

REF. ABDO0245 

EAN: 8423737188551 

Cond. mínimo: 12 un 



ESPECIAIS 
Rocmagic criou uma gama de produtos para aplicações muito especificas, onde se teve em conta a sua 

eficácia, e a sua grande versatilidade quanto a possibilidades e forma de aplicação, algumas delas sur-

preendentes. 

Igual ao resto da gama Rocmagic, esta linha especial foi desenvolvida a partir de compostos muito utili-

zados no mercado profissional pela sua brilhante resposta e o respeito pelo meio ambiente. 

ANTIMUSGO - REVERDECENTE 
 
- Contra musgos, algas e líquenes; 

- Acção preventiva contra fungos; 

- Poderoso reverdecente; 

Formulação: 

N,S,Fe - 4,12,12 

Aplicação: 

Em qualquer altura tanto como preventivo como curativo 

40 gr por litro de água (para 8 m2) 

EMBALAGEM DE 600 GR      

REF. ABDO0107                    

EAN: 8423737151395            

Cond. mínimo: 12 un             

PODER ENRAIZANTE - 250 cc 

- Extracto líquido de algas marinhas; 

- Alto conteúdo de citoquinas e fito-hormonas; 

- Impregnação de raízes em transplantes 

- Enraizamento de estacas por aplicação directa; 

- Activador do crescimento das raízes mediante a água de rega. 

Formulação (pv/%-pp/%): 

Matéria orgânica 36,00-30,00 

Extracto de algas marinhas 10,00-8,00 

Phch 26,00-22,00 

Boro complexado 2,00-1,70 

pH 5,5 

Isento de cloro e metais pesados 

Aplicação: 

Como estimulante e activador, em água de rega em cada 15 dias 

Em transplantes, impregnar as raízes 

1 tampa por cada 2 litros de água. 

EMBALAGEM: 250 cc 

REF. ABDO0270            

EAN: 8423737111696 

Cond. mínimo: 12 un       
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CARTEIRA DE 40 GR 

REF. ABDO0105 

EAN: 8423737151401 

Cond. mínimo: 50 un 



ESPECIAIS 

ABRILHANTADOR LIMPADOR 

- Difusor de micropartículas a alta pressão; 

- Elimina o pó superficial criando uma película protectora; 

- Não contém C.F.C; 

- Brilho suave e natural; 

- Perfume fresco e agradável. 

Formulação: 

Óleos naturais e perfume 

Aplicação: 

Em qualquer altura 

Pulverizar ligeiramente entre 30 a 40 cms de distância. 

SPRAY DE 520 cc 

REF.ABDO0320  

EAN:8423737076810 

Cond. mínimo: 12 un 

CICATRIZANTE DE PODAS - 500 ml 

- Estimula a cicatrização natural; 

- Gel de aplicação directa para estacas, podas, roturas e transplantes; 

- Pode dissolver-se na água de rega para tratar raízes; 

- Fungicida de amplo espectro e desinfectante; 

- Sem efeitos nocivos, secundários ou contaminantes. 

Formulação: 

Cobre em forma de Oxicloreto 3,00% 

Aplicação: 

Quando necessário 

Feridas, podas, estacas e roturas: 

Limpar previamente a ferida e aplicar directamente do recipiente com um pincel 

Transplantes: 

Emergir as raízes numa solução de 3 partes de água por 1 de produto 

Fungicida e Desinfectante: 

Diluir uma colher de café por litro de água e aplicar na rega. 

EMBALAGEM: 500 ml 

REF. ABDO0620            

EAN: 8423737111795 

Cond. mínimo: 8 un       
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Contacto Portugal 
ZAE - Rua do Tejo - LT 1 - Arm. G 

2140-011Chamusca 
Telefone: 0351 249 760 180  

Fax: 0351 249 768 274 
Telem. 0351 965 049 334 - 0351 925 401 829 

mail:portugal@rocalba.es  
www.rocalba.com 


