FERVO-75

RECEBO PER CAMPS ESPORTIUS I JARDINS

FERVO-75 RECEBO (FERVOSA) més de 20 anys d’experiència i evolució
DESCRIPCIÓ
El FERVO-75 és un RECEBO especial per a jardins, camps de golf, camps de futbol i zones esportives en general.
La funció d´un bon RECEBO és la de formar una capa de sòl que activi la germinació de la gespa i permeti la correcta difusió de
les arrels, amb un drenatge òptim. De la mateixa manera ha d´assegurar la cohesió dels nutrients i mico elements que
sustentaran el creixement de les diferents varietats de gespes.

COMPOSICIÓ
La composició del FERVO-75 Recebo és a partir de sorres i esmena orgànica amb més d´un 85% de partícules entre 0,25 i 1mm
de diàmetre. El tamany de partícula d´aquest recebo és molt petit, fet que provoca que aquest recebo sigui l’adequat per a
zones sense cohesió entre partícules, amb una compactació nul.la, fent falta lligar les partícules. De tota manera l´aportació de
llims i argiles pròpiament és baix, de manera que en cas de desitjar-ho s´hi pot addicionar.
La matèria orgànica que s’hi aporta és el FERVOHUMUS bàsic, un compost ric en matèria orgànica.

CARACTERISTIQUES FISICO-QUIMIQUES

PARAMETRE

QUANTITATS

DENOMINACIÓ

DIÀMETRE

Llims i Argiles

%

< 0,05

0,024

Arena molt fina

0,05 – 0,1

0,144

Arena fina

0,1 – 0,25

3,98

Arena mitjana

0,25 – 0,5

37,83

Arena grossa

0,5 – 1

52,24

1,00 – 2,00

6,601

<2

0,289

Arena molt grossa
Material groller

Gràfica de granulometria:
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Tamany partícules

1,00-2,00

>2

FORMA DE PRESENTACIÓ:

Presentació a granel

/ i en big-bag d’1 m

3

CERTIFICACIONS:

CONTROL DE PROCÉS

FABRICANT:

FERVOSA (Fertilitzants Voltregà, S.A.)
Ctra de Manlleu a La Gleva, km. 2
Apartat de correus nº 199
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93.850.27.20 / Fax. 93.850.25.95
fervosa@fervosa.com

