


Apresenta

POLYTER®



O que é o Polyter?

O Polyter é um produto especificamente elaborado para o 

mundo vegetal.

Um hidro retentor fertilizante que permite economizar 

entre 50% a 80% de água e 30% de fertilizantes

Biodegradável por bactérias;

Ativo entre 3 a 5 anos



O que é o Polyter?

Não poluente, não tóxico;

Livre de OMG (organismos geneticamente 

modificados);

Tem pH neutro;

Um hidro ativador enriquecido com fertilizantes de 

alta performance.



Como atua o Polyter

Armazena a água, funcionando como uma esponja;

Enxerta-se nas raízes, passando a fazer parte 

integrante da planta;

Otimiza o rendimento e a qualidade das culturas;



Como atua o Polyter

Previne o stress hídrico pela disponibilização de 

água e fertilizantes líquidos, por pressão osmótica, à 

planta;

Estimula e acelera a germinação e o 

desenvolvimento do sistema radicular até 5 vezes



Razões 

para utilizar 

Polyter?

Os 

modelos 

climáticos 

preveem 

para 

Portugal:

Aumento da temperatura do 
ar;

Diminuição da precipitação (e 
consequente redução da 
humidade nos  solos);

Aumento do número e 
gravidade das secas e ondas 
de calor



o crescimento e desenvolvimento 
das plantas; 

a produtividade e qualidade do 
produto (fruto, vinho, etc);

a potenciar o aparecimento de novas 
e/ou intensificar as atuais 
pragas/doenças;

a aumentar a variabilidade anual da 
produtividade e qualidade.

Estas 

mudanças 

climáticas 

tenderão a 

condicionar:



Que 

vantagens 

para as 

plantas?

Dá à Planta a possibilidade de desenvolver 
todo o seu potencial genético;

As plantas desenvolvem-se, até em
períodos de seca, em qualquer solo,
incluindo os afetados por incêndios, graças
às reservas de água e fertilizantes do
Polyter;



Que 

vantagens 

para as 

plantas?

O sistema radicular cresce entre 3 a 5 vezes 
mais, ajudando ao aprofundamento da raiz;

Evita o stress hídrico.



Que 

vantagens 

para o 

ambiente?

Poupança de água;

Diminui a poluição dos lençóis freáticos;

Reduz o consumo de energia e
combustíveis;

O Polyter facilita a reflorestação e a
agricultura em climas secos com solos
áridos ou poluídos.



Que 

vantagens 

para os 

solos?

Minimiza a lixiviação;

Reduz a erosão devido à robustez do 
sistema radicular;

Melhora a porosidade, melhorando a
drenagem em caso de chuva intensa;

Evita a desertificação e a deterioração
dos solos;



Que 

vantagens 

para os 

solos?

Melhora a estrutura e arejamento do solo;

Reduz a compactação;

Favorece a multiplicação de minhocas e
microrganismos que melhoram a
qualidade do húmus.

Reduz o desperdício de água por 
infiltração e evaporação;



Que 

vantagens 

para os 

espaços 

urbanos?

Polyter permite a colocação de floreiras 
suspensas;

Reduz os gastos de água e custos de
manutenção com espaços verdes e
jardins;

Os espaços verdes ficam mais saudáveis
e bonitos, melhorando a envolvente
residencial e promovendo o turismo;

Encoraja os residentes a criar pequenos 
jardins de baixo custo e fácil manutenção.



Que 

vantagens 

para a 

floresta?

Melhora, significantemente, a taxa de 
sobrevivência das árvores novas;

Acelera o crescimento;

A um crescimento mais rápido
corresponde uma redução de custos de
manutenção;



Que 

vantagens 

para a 

floresta?

A água armazenada à volta das raízes cria

uma proteção efetiva contra incêndios

florestais;

O Polyter mitiga o stress provocado por

condições climáticas extremas;



Conclusão:

Polyter garante melhores culturas e 

níveis produtivos,

é amigo do ambiente e poupa 

trabalho, tempo e dinheiro.



Polyter nos media:



Sê parte da solução



Contate-nos 

em:

https://www.facebook.com/AIMG-
Portugal-427027910973090/

http://www.aguaterra.pt/pt/pt-
accueil/

https://www.facebook.com/AIMG-Portugal-427027910973090/
https://www.facebook.com/AIMG-Portugal-427027910973090/
http://www.aguaterra.pt/pt/pt-accueil/

