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Somos um grupo de empresas envolvidas na produção de fertilizantes 

orgânicos à base de sapropel.

A nossa atividade vai desde a extração de matéria-prima dos lagos à 

distribuição do produto até o consumidor final.

Uma empresa jovem, sim, mas temos grande experiência em trabalhar 

com a Sapropel, contando com geólogos e centros de pesquisa 

especializados.

Ter acesso à extração de sapropel dos lagos da Lituânia permite-nos 

garantir a melhor qualidade da matéria-prima, dos produtos finais e seus 

derivados.

A nossa gama de produtos contém emendas de solo biologicamente 

ativas internacionalmente reconhecidas, substratos e fertilizantes 

("PLANT PROBIOTIC" e "SOIL PROBIOTIC") adequados para todos os 

campos da agricultura, jardinagem, produção industrial e indústrias 

auxiliares, para uso profissional ou amador.

Consideramo-nos um aliado indispensável para sensibilizar a sociedade 

para uma agricultura limpa, responsável e saudável, através de produtos 

naturais e matérias-primas únicas e seguras.

A nossas matérias-primas são consideradas especiais porque são difíceis 

de encontrar no mundo, que podem ser consumidas e usadas para a 

produção de fertilizantes.

  Ángel Fernández 

Director Nord Organics 
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2014 

Foram concedidas licenças para 
extrair sapropel em lagos da Lituânia 
e 1,7 milhões de m3 de recursos de 

sapropel foram extraídos com 
sucesso pela primeira vez.

2017 

Adquiriu 32000 m' de 
instalações de produção 

2016-2018 

Marca registrada em 6S países 

EDPI.ANT CAGRO G;SOIL 

PROBIOTIC' PROBIOTIC' PROBIOTIC' 

2015 

Foi vendido o primeiro lote 

SOBRE A EMPRESA

"NORD ORGANICS" 

Produtor de fertilizantes orgânicos de alta qualidade e 
alterações dos solos com "Probiótico vegetal", 
"Probiótico agrário" e "Probiótico para solo ". 
Os produtos são produzidos a partir de sapropel e turfa da 
Lituânia e são totalmente adequados para usuários 
domésticos e profissionais da agricultura. "Nord Organics" faz 
parte do grupo "Organikos Projektai". A principal atividade 
desse grupo envolve a cadeia de suprimentos de probióticos, 
desde a extração da matéria-prima até a entrega aos 
clientes.

2016 
Foi criada a empresa comercial 

11,,.NORD 
lllloRGANICS 

Nord Drganics junta-se à Associação Lituana de Sapropel 

2017 

O PLANT PROBIOTIC S100 estabelece-se 
como apto para agricultura orgânica. 

Começou a ser comercializado na maior 
cadeia de bricolage dos Estados Bálticos. 

KESKO 

SENUKAI 
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"MOTIVAR A SOCIEDADE PARA 

CULTIVAR DE FORMA RESPONSÁVEL"

A principal missão da Nord Organics é fornecer produtos 
para o mercado que permitam aos clientes seguir os 
princípios de uma agricultura sustentável, melhorar a 
qualidade do solo, reduzir os custos, aumentar a 
produtividade e, o mais importante, aumentar a 
quantidade e a qualidade da colheita. .

A Nord Organics visa mentalizar os produtores sobre os 
problemas crescentes do setor agrícola, e mudar a atitude em 
relação à biodisponibilidade dos solos, e com isso motivar a 
sociedade a cultivar de forma responsável.

BENEFÍCIOS PARA 
A  NATUREZA E 

PARA O SER 
HUMANO

./Ao extrair a matéria-prima, 
limpamos os lagos

./Com o produto final, 
restauramos os solos 
explorados 

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E NATUREZA

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

./Solos sãos 
./Colheitas sãs
./Pessoas saudáveis 

NORO 
ORGAN 

GSOIL 

PROBI 

MENTALIDADE 
GLOBAL 

./Distribuição de produtos para 
países com solos pobres

./Distribuição para países que 
valorizam produtos orgânicos e 
naturais

v Apresentações em feiras
  internacionais de agricultura 

DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS

./Cooperação com universidades  e 
cientistas agrícolas.

./Produtos testados em diferentes 
solos, climas e regiões 

COLABORAÇÃO 

./Colaborações a longo prazo 
./Relações personalizadas 
./Motivação 

3 
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SAPROPEL 

É um resíduo orgânico e mineral complexo formado por restos de flora e fauna no fundo de alguns lagos de água doce. Sabe-se que 
esta substância natural com milhares de anos possui uma grande quantidade de micro e macroelementos, vitaminas, aminoácidos 
e outras substâncias biologicamente ativas. Em geral, pode-se dizer que o sapropel contém quase todos os elementos 
químicos mais benéficos da tabela química de Mendeleev. Além disso, é rica em bactérias de microflora e especialmente 
benéficos, por conseguinte, pode ser utilizada como probiótico de plantas ou no solo para melhorar o crescimento das 
plantas e aumentar as colheitas. Os fertilizantes baseados em Sapropel e as alterações do solo são as mais utilizadas como 
substâncias capazes de melhorar as propriedades agroquímicas do solo e aumentar a produtividade da planta a longo prazo. Os 
fertilizantes orgânicos à base de sapropel são únicos, pois poderão permanecer ativos no solo por até 5 anos.

O SAPROPEL CONTÉM: 
✓ Alto teor orgânico 165-85%);
✓ Qualidade estável comparada a qualquer outro

produto orgânico no mercado.
✓ Rico em microelementos, vitaminas naturais,

fermentos, aminoácidos e ácidos húmicos.
✓ Não contém metais pesados, OGM ou

contaminantes industriais.

FUNÇÕES DO ADUBO BASEADO EM SAPROPEL
✓ Melhora a estrutura do solo
✓ Reduz a acidez do solo
✓ Mantem a humidade
✓ Permanece ativo no solo até 5 anos
✓ Incrementa a humificação da terra.

10000 anos de processos biológicos anaeróbicos: fermentação
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Toda a área da piscina está coberta com uma malha 
geotextil que mantem tanto o arejamento como a  
água e evita a contaminação da matéria-prima do 

solo.

A matéria prima deposita-se na instalação de 
armazenamento durante mais de um ano em 

que que se desidrata e sofre um ciclo de 
congelamento-congelamento. 

+ ◄ 

► 

PRODUÇÃO 
 

DE 
PROBIÓTICO VEGETAL

... é bombeado para a piscina de armazenamento. 
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Na primavera o Sapropel  está pronto 
para a produção

De acordo com uma tecnologia especial, o Sapropel 
mistura-se com turfa, activa-se, fermenta e 

transforma-se em Probiótico S100



FERTILIZANTE EM CARTEIRAS
Embalagem práca com 2 packs individuais

Ferlizantes para diversos pos de plantas

�PlANT
PlOI 

PROBIOTIC

GELÊMS

Com apenas 6ml de produto obtém 10 litros de solução
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EMBALAGEM 

Sacos em pallet 
42 

Pallets em camião 
30 

EMBALAGEM 

Sacos em pallet 
42 

Pallets em camião 
30 

LISTA DE PRODUTOS 

COMPOSTO BIO-ORGÂNICO PARA ÁRVORES 
DE FRUTO E PLANTAS ORNAMENTAIS 
BENEFÍCIOS APTO PARA 
✓  Melhora a composição das plantas
✓  Melhor sabor
✓  Maior rendimento
✓  Ajuda a armazenar água e nutrientes.

✓ Arbustos de frutas e bagas
✓ Árvores frutíferas
✓ Plantas ornamentais
✓ Transplante

CONTEÚDO ACTIVO
✓ Sapropel orgânico activo
✓ NPK Natural
✓ Aminoácidos, ácidos húmicos e fúlvicos
✓ Vitaminas
✓ Fermentos, fungos micorrízicos, glomalina e bactérias benéficas

APLICAÇÃO 
Prepare um buraco para colocar a planta e preencha com "Plant Probiotic", fazendo uma mistura de 1 parte 
do produto com 3 partes de terra ou turfa. Coloque a planta e regue abundantemente. Nunca plante diretamente o 
produto em bruto.

MISTURA BIO-0RGÂNICA PARA INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE RELVADO E PAISAGISMO
BENEFÍCIOS APTO PARA 
✓ Fomenta a fertilidade do solo
✓ Retem a agua e reduz até 8 vezes os custos da rega
✓ Oferece um ótimo meio para a saúde das raízes
✓ Relvados mais resistentes a pegadas

✓ Jardins
✓ Parques
✓ Pastagens
✓ Campos desportivos

CONTEÚDO ACTIVO
✓ Sapropel orgânico activo
✓ NPK Natural
✓ Aminoácidos, ácidos húmicos e fúlvicos
✓ Vitaminas
✓ Fermentos, fungos micorrízicos, glomalina e bactérias benéficas

APLICAÇÃO 
Coloque 50 litros de produto na superfície do solo numa área de 10m2 e integre-o superficialmente até 5 cm 
de profundidade.
CUIDADO: Não coloque o produto em bruto. Deve ser integrado no solo misturando terra ou turfa.

7 
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�OR.O 
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Qiüso1L 
PROBIOTIC 

EMBALAGEM 

Sacos por pallete 
154 (1OLJ/ 42 (SOLJ 

Pallets por camião 
33 (lOLJ/30 (SOLJ 

Ol!G�ICS ®-o- t_,, 

n'YERP•� e 
SUBSTRATAS
SU AUGJ\,1,1 PR0810TIKU 

UHl\l'i;:��AL llltiT iUU1lAl'l,TE 
M-ti PUNi HCOBIO.,. e 

EMBALAGEM

Sacos por palete 
154 (1OLJ/ 42 (SOLJ 

Paletes por camião 
33 (lOLJ/30 (SOLJ 

LISTA DE PRODUTOS 

COMPOSTO BIO-0RGÂNICO PARA FORMAÇÃO DA CAMADA 
SUPERIOR E RESTAURAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO
BENEFÍCIOS 
✓  Restaura e promove a fertilidade do solo
✓  Melhora o sabor natural da colheita
✓  Retem a água
✓  Aumenta a quantidade de microorganismos

no solo em mais de 2,5 vezes
✓  Apto para todo tipo de solos

CONTEÚDO ACTIVO
✓ Sapropel orgânico activo
✓ NPK Natural
✓ Aminoácidos, ácidos húmicos e fúlvicos
✓ Proteínas
✓ Vitaminas
✓ Fermentos, fungos micorrízicos, glomalina e bactérias benéficas

APTO PARA 
✓ Estufas
✓ Jardinagem
✓ Horticultura
✓ Floricultura

APLICAÇÃO 
RESTAURAÇÃO, FERTILIDADE E QUALIDADE DO SOLO: verta 50L de SOIL PROBIOTIC em uma área de 5-10 m 2 e 
aplique superficialmente.
FERTILIZAÇÃO DE SEMENTEIRAS: Antes de colocar as sementes no vaso ou na terra, coloque uma parte de SOIL 
PROBIOTIC e misture com 3 partes de terra.
PARA GERMINAÇÃO: Preparar uma área de cultura com 10-15% de SOIL PROBIOTIC e 85-92% de substrato fino ou 
terra. 

CUIDADO: Não plantar diretamente o produto em bruto. Uma parte do produto deve ser misturada com três 
partes de terra, turfa ou areia. 

COMPOSTO ORGÂNICO  UNIVERSAL  COM PROBIÓTICOS

BENEFÍCIOS APTO PARA 
✓ Melhor composição das plantas
✓ Fomenta um desenvolvimento excepcional das raízes
✓ Floração mais duradoura

✓ Plantas de exterior
✓ Plantas de interior
✓ Flores
✓ Hortaliças
✓ Plantas ornamentais
✓ Plantas perenes

CONTEÚDO ACTIVO 
✓ Musgo de turfa
✓ Mistura baseada em sapropel - .. Plant Probiotic"
✓ NPK 14+16+18

APLICAÇÃO
PARA EXTERIORES: Prepare um buraco de acordo com o tamanho da raiz da planta e seus requisitos de 
crescimento. Encha o buraco com o substrato, cubra as raízes e regue.
PARA POTES: Encha o vaso com o substrato, plante e regue generosamente.
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EMBALAGEM

0PLANT 
PR0BIOTIC' 
�GANIC FERTIUSER 

=-��"'"'""'" 

EMBALAGEM

Sacos  por  palete   Paletes por camião 
61 33 

LISTA DE PRODUTOS 

FERTILIZANTE ORGÂNICO UNIVERSAL    LÍQUIDO 
PARA FLORES
BENEFÍCIOS APTO PARA 

✓  Plantas mais bonitas
✓  F loração mais duradoura
✓  Maior resistência a doenças e geadas

✓ F lores em vaso
✓ F lores de interior
✓ F lores de exterior

CONTEÚDO ACTIVO 
✓ Sustâncias húmicas 10%
✓ Nitrogênio (N) 0,9%
✓ Fósforo (p2o5) 3,2%
✓ Potássio (K20) 3,7%
✓ Microelementos: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Valor pH -6,5

APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO: Cada embalagem consiste em dois pacotes de 3ml de fertilizante. Deite uma parte (3 ml) em 5-6 litros de 
água e misture vigorosamente.
APLICAÇÃO De março a setembro, regar ou pulverizar as flores a cada 15-20 dias. De outubro a fevereiro, uma vez por 
mês.

FERTILIZANTE ORGÂNICO LÍQUIDO PARA ÁRVORES DE 
FRUTO E PLANTAS ORNAMENTAIS
BENEFÍCIOS
✓ Fortalece a imunidade das plantas
✓ Melhora a aparência e sabor
✓ Aumenta o rendimento
✓ Fomenta a vegetação precoce

CONTEÚDO ACTIVO 
✓ Ácidos húmicos e fúlvicos, carbono orgânico de origem natural
✓ Nitrogênio (N) 5%
✓ Fósforo (PJ 0,3%
✓ Potássio (K) 1%
✓ Cálcio, microelementos:Mg, S, Zn, Mn, Fe

Valor pH -7-9,9

APTO PARA 
✓ Arbustos de frutas e bagas
✓ Árvores frutíferas
✓ Plantas ornamentais
✓ Transplante

APLICAÇÃO 
PULVERIZAR: Misture 30 ml de PLANT PROBIOTIC com 10l de água (0,5l de PLANT PROBIOTIC com 150l de água). 
Pulverize a mistura em três etapas: 1- Antes da floração. 2- Antes da formação do fruto. 3- Antes do amadurecimento 
da fruta. Indicações para cada fase: para arbustos - 0.5l - 1l de solução por planta. Para árvores - 2l - 2,5l solução por 
planta.

REGAR: Misture 20ml de PLANT PROBIOTIC com 10l de água (0,5l de PLANT PROBIOTIC com 250l de água). Regue 
1-2 semanas após a pulverização. Regue as plantas ornamentais uma vez por semana no máximo. Indicações de 
irrigação para cada fase: Para arbustos jovens, até 3l; para arbustos maduros até 7l. Para árvores jovens, até 5l; 
Árvores maduras, até 20l.

9 
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i!wuR?OS[ ORGANIC FER'Tlllli 

EMBALAGEM
·�

Sacos por palete Palieis por ramião 

61 33 

�Pl.ANT 
PR0BIOTIC

º 

lll&MIC FERTILISER 
ra�Rl!S. 

EMBALAGEM

Sacos por palete     Paletes por camião

61 33 

LISTA DE PRODUTOS 

FERTILIZANTE ORGÂNICO UNIVERSAL LÍQUIDO 

PARA O CUIDADO DAS PLANTAS 

BENEFÍCIOS
✓  Prolonga a vida das plantas, aumenta o rendimento e o sabor

das frutas
✓ Aumenta a resistência a condições climáticas adversas
✓ Especialmente eficaz em solos pobres
✓ Para plantas de interior e exterior

CONTEÚDO ACTIVO 
✓ Ácidos húmicos e fúlvicos de origem natural, carbono orgânico
✓ Nitrógenio (N) 5%
✓ Fósforo (PJ 0,3%
✓ Potássio (K) 1%
✓ Cálcio, microelementos: Mg, S, Zn, Mn, Fe

Valor pH - 7-9,9

APTO PARA 
✓ Cuidados do jardim
✓ F lores de interior
✓ F lores de exterior
✓ Plantas ornamentais

Origen 
natural 

PRODUCTO 
ORGÁNICO 
PREMIUM 

APLICAÇÃO 
PREPARAÇÃO DE SEMENTES E ENRAIZAMENTO: Misture 20ml de produto com 101 de água (0,5l de produto em 
250l de água. Mergulhe as sementes por 5-15 horas), seque antes de as plantar. Em caso de plantas jovens 
mergulhe as sementes por 5 horas, secar antes de plantar.
Para pulverizar ou regar plantas de interior: Misture 15ml de produto com 10l de água (0,5l de produto em 3001 de 
água). Pulverize as plantas com a preparação a cada 2-3 semanas durante o período de vegetação. 
Pulverize 3 ou 4 vezes por ano.
Para pulverizar ou regar plantas de exterior: Misture 15ml de produto com 101 de água (0,5l de produto em 300l de 
água). Regar as plantas de interior e vegetais com a preparação 2 vezes por mês: 1 rega e 1 pulverização 
alternadamente, não mais do que 3-4 meses durante o período de vegetação.
Indicações para cada planta: até 0,5l

FERTILIZANTE ORGÂNICO LÍQUIDO PARA MORANGOS

BENEFÍCIOS
✓ Aumenta o rendimento e o sabor das frutas
✓ Fomenta um crescimento mais precoce e duradouro
✓
✓

Melhora o desenvolvimento das raízes e a imunidade da planta.
Aumenta a resistência a condições climáticas adversas.

CONTEÚDO ACTIVO 
✓ Ácidos húmicos e fúlvicos de origem natural, carbono orgânico
✓ Nitrogênio (N) 5%
✓ Fósforo (PJ 0,3%
✓ Potássio (K) 1%
✓ Cálcio, microelementos: Mg, S, Zn, Mn, Fe

Valor pH - 7-9,9

APTO PARA 
✓ Morangos em vasos
✓ Morangos no exterior
✓ Morangos em plástico negro
✓ Morangos em germinação

Origen 
natural 

PRODUCTO 
ORGÁNICO 
PREMIUM 

APLICAÇÃO
ANTES DE PLANTAR: Mergulhe as plantas em uma solução de: 20ml de PLANT PROBIOTIC com 10l de água (0,5l de PLANT 
PROBIOTIC com 250l de água), por 5 horas e seque antes do plantio.
DURANTE A VEGETAÇÃO: Misture 30ml de PLANT PROBIOTIC com 10l de água. Pulverize as folhas até que estejam húmidas. 
Após 10-12 dias, regue com a seguinte solução: 20ml de PLANT PROBIOTIC com 10l de água. Use 100ml
de solução para cada planta. Além disso, pulverize 3 vezes: primeiro, antes de florescer. Segundo, após a floração. Terceiro, 
antes do amadurecimento da fruta.
DURANTE A FLORAÇÃO: Regue duas vezes, no início e a meio da floração.
DURANTE A FORMAÇÃO DE FRUTAS:  Regar cada semana. 
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Sacos por palete Paletes por camião 

61 33 

LISTA DE PRODUTOS 

FERTILIZANTE ORGÂNICO LÍQUIDO PARA RELVADOS

BENEFÍCIOS
✓ Acelera a germinação das sementes
✓ Maior desenvolvimento das raízes
✓ Melhora a resistência a condições climáticas adversas
✓ Reduz os custos da irrigação
✓ Melhora a resistência às pegadas

CONTEÚDO ACTIVO 
✓ Ácidos húmicos e fúlvicos de origem natural, carbono orgânico
✓ Nitrogênio (N) 5%
✓ Fósforo (PJ 0,3%
✓ Potássio (K) 1%
✓ Cálcio, microelementos: Mg, S, Zn, Mn, Fe

Valor pH - 7-9,9

APTO PARA 
✓ Jardins
✓ Parques
✓ Pastagens
✓ Campos desportivos

Origen 
natural 

PRODUCTO 
ORGÁNICO 
PREMIUM 

• 

. 

APLICAÇÃO
PULVERIZAR O RELVADO: Misture 0,5l de PLANT PROBIOTIC com 150l de água. Pulverize a mistura em 25 m2. 
Recomenda-se pulverizar 3 vezes durante o período de vegetação, a cada 25-30 dias no máximo. 
IRRIGAÇÃO DO RELVADO: Misture 5ml de PLANT PROBIOTIC com 10l de água, aplique a mistura em 25m2 
recomenda-se regar 3 vezes durante o período de vegetação, a cada 25-30 dias no máximo.

11 

Plant Probiotic - indicado para o cultivo de árvores frutíferas, arbustos de bagas e frutos e 
plantas ornamentais. Este produto natural à base de Sapropel  é adequado para uso em agricultura 
biológica. Devido    à sua composição única, garante uma produtividade da planta a longo prazo 
(permanece activo no solo até 5 anos). 
Plant Probiotic melhora a absorção dos micro e macro elementos, como resultado, as frutas 
não absorvem substâncias tóxicas, amadurecem mais rápido e melhora a qualidade e quantidade da 
fruta. 
Testes científicos comprovaram que o Plant Probiotic apresenta o efeito antioxidante sobre as plantas, 
o que pode ser transferido para nosso organismo através do seu consumo.

PLANT PROBIOTIC UNIVERSAL – BIG BAG
(1 unidade 2m³) 

EMBALAGEM

BIG BAG 2m3

BENEFÍCIOS
✓ Maior desenvolvimento das raízes
✓ Melhora o sabor da fruta
✓ Melhora a resistência a condições climáticas adversas
✓ Reduz os custos da irrigação
✓ Restaura  e promove a fertilidade do solo
✓ Correção do PH
✓ Aumenta o rendimento

APLICAÇÃO
PLANTAR E TRANSPLANTR: Prepare um buraco de acordo com o tamanho da planta, use 1 parte de PLANT 
PROBIOTIC e misture com 3 partes de terra e regue abundantemente.
CUIDADO: Não plantar diretamente o produto em bruto. Uma parte do produto deve ser misturada com três 
partes de terra, turfa ou areia. 
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EXPOSIÇÃO EM LOJAS 

Pallet expositora para promoção de produtos 

Stand para garrafas e envelopes 

NORD 
ORGANICS 

W·JiijM!IH-ii®•HH◄Mii•!)!D 

Os stands e embalagens podem ser adaptados às necessidades do mercado e do cliente.
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INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

✓ Aumenta a camada de húmus;
✓ Aumenta a quantidade de micro organismos presentes no solo entre 2,5 

e 32 vezes; Reduz significativamente a quantidade de fungos patogênicos 
do solo  (Fusari-urn spp);

✓ Melhora o crescimento das raízes;
✓ Melhora a resistência das plantas ao stress e condições adversas;
✓ Tem um efeito antioxidante nas plantas que podem ser transferidas para 

nossos organismos através do consumo;
✓ Depois de examinar a cultura, os cientistas notaram, que adicionando 

probióticos ao solo, o conteúdo mineral (magnésio, nitrogênio, ferro, boro) 
aumentava tanto nos frutos como nos solos.
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