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com base em Ácido Indolbutírico, uma 
hormona vegetal de enraizamento que 
permite o aumento da previsibilidade no 
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cultivo. O pó de enraizamento pode ser 
aplicado em estacas, culturas ornamen-
tais, plantas ornamentais e flores.
Disponível em pó, para colocação direta 
nas raízes, ou em tablets para diluição 
na água, o pó de enraizamento da Rhi-
zopon permite uma melhor fixação da 
planta no vaso ou no solo, uma maior 
absorção de nutrientes e um aumento 
da resistência das plantas às doenças e 
pragas.
No mercado português, a Nordmann 
Portugal disponibiliza os seguintes 
produtos da marca: Chryzotop Green 
0,25%, AV 1243; Rhizopon AA 0,5% - AV 
1235; Rhizopon AA 1% - AV 1236; e Rhi-
zopon AA Tablets - AV 1242.  
A marca Rhizopon disponibiliza no seu 
website um Guia de Enraizamento de-
dicado a cada tipo de planta, totalmen-
te traduzido para português, ajudando 
os seus utilizadores a atingirem mais e 

A Nordmann Portugal, situada na Castanheira do Ribatejo, está presente no mercado nacional desde 1978
(anteriormente designada por Neoquímica) e conta atualmente com mais de 40 colaboradores no País.

A Área de Negócio de Agricultura é uma das sete Unidades de Negócio da Nordmann Portugal com uma maior
antiguidade e também com grande notoriedade no mercado nacional. Comercializando uma vasta gama

de produtos para a área de agricultura, a empresa representa algumas das principais marcas globais em Portugal, 
como é exemplo a Rhizopon, a Menno Chemie, o Grupo Padana e a Jiffy, que destacamos.

Rhizopon: Pó de Enraizamento 
Há mais de 80 anos que a Rhizopon tem 
vindo a fornecer produtos inovadores 

NORDMANN PORTUGAL,
O SEU PARCEIRO NA AGRICULTURA!

› Instalações do Grupo Padana, em Itália
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melhores resultados com os seus pro-
dutos. 

Menno Chemie-vertrieb GmbH: 
Desinfectantes e Agentes de Limpeza        
Fundada em 1982 na Alemanha, a Men-
no Chemie desenvolve produtos na área 
dos desinfectantes, agentes de limpeza 
e produtos especiais para a criação de 
animais, indústrias alimentares e pro-
dução vegetal, para proteger o seu fun-
cionamento e a saúde dos animais e das 
produções.   
Na Menno Chemie, a produção é reali-
zada sob normas ISO, garantindo a fia-
bilidade dos seus produtos, enquanto 
satisfaz as necessidades da produção 
ecológica.
A sua fórmula patenteada com ácido 
benzoico tem o mais amplo espectro 
eficaz do mercado, razão pela qual é 
utilizada em muitas áreas, como é exem-
plo a Horticultura, Plantas Ornamentais, 
produção de Batatas, Cogumelos, de Ta-
baco e muitas mais.

Gruppo Padana: Flores 
Ornamentais 
Presente no mercado da floricultura des-
de 1988, o Grupo Padana, de origem 
italiana, é especialista na produção de 
plantas jovens a partir de sementes e es-
tacas.
Desde 2016, a empresa conta aproxima-
damente com 250.000 m² de estufas e 
cerca de 30.000 m² de instalações agrí-
colas acessórias, que permitem satisfa-
zer os pedidos dos seus clientes em toda 
a Europa, graças a uma vasta oferta de 
mais de 2.000 diferentes tipos de arti-
gos. 
Com instalações e estufas ultramoder-
nas, o Grupo Padana conta com uma 
equipa de especialistas responsável pela 
produção com técnicas de cultivo de úl-
tima geração. Na empresa, tudo é moni-
torizado, desde a temperatura, humida-
de, iluminação, até à fertilização, o que 
resulta numa oferta de plantas jovens de 
excelente qualidade e uniformidade.

JIFFY: Soluções Sustentáveis
As soluções de cultivo da Jiffy preten-
dem ajudar empresas inovadoras e líde-
res em horticultura global com soluções 

de temperatura. 
Também os Preforma da Jiffy, bastante 
consolidados no mercado, têm um histó-
rico comprovado como sendo um meio 
de propagação ideal, proporcionando 
um ambiente óptimo para um enraiza-
mento uniforme, com maior rendimento 
e melhores resultados. Esta solução de 
produtos está dividida em Jiffy Preforma 
Plugs, Plugs especialmente desenvolvi-
dos para a produção de orquídeas, e Box 
Plugs, desenvolvidos especialmente a 
pensar nos produtores profissionais que 
precisam de um substrato superior que 
possa ser colocado diretamente em ta-
buleiros. 

sustentáveis de cultivo de plantas.
Líder mundial no fornecimento de siste-
mas de propagação sustentável, siste-
mas hidropónicos, vasos de crescimento 
e substratos para a indústria hortícola, 
a Jiffy dispõe de várias gamas de pro-
dutos, adequados a diferentes tipos de 
utilização: Jiffy Growbags, Jiffy Grow-
blocks, Jiffy Pots, Jiffy Pellets, Jiffy Pre-
forma e Jiffy Substratos.
Entre os produtos mais reconhecidos no 
mercado da marca Jiffy estão os Jiffy 
Pots, que permitem obter um enraiza-
mento mais rápido do que com um vaso 
de plástico, garantindo uma menor per-
turbação das raízes e menos alteração 


