PLANTEC

SUBSTRAT UNIVERSAL

PLANTEC Substrat universal (FERVOSA) més de 20 anys d’experiència i evolució
DESCRIPCIÓ
El PLANTEC substrat universal, es un producte destinat a jardineria de planta ornamental i de planter en general, obtingut
mitjançant un acurat procés de barreja de diferents matèries primeres, sota una exhaustiva supervisió tècnica.
La funció d´un bon substrat ha de ser la de substituir el sòl assegurant un ampli desenvolupament radicular de les arrels i
suportar el creixement del cultiu en petits espais controlats aportant el mínim de nutrients necessaris. FERVOSA ha experimentat
una variada llista de substrats que garanteixen la idoneïtat física i química per a cada cultiu, amb diferents mescles de
components de màxima qualitat.
COMPOSICIÓ
El PLANTEC està composat per satisfer les necessitats de la planta ornamental en general, elaborat amb les matèries bàsiques
que li aporten les característiques desitjades per el seu ús específic:
Torba rossa
La seva granulometria mitjana afavoreix la justa retenció hídrica.
Roldó tractat
El seu pH baix totalment controlat juntament amb el de la torba, permeten tenir un valor del pH final del substrat
òptim al voltant de 5´0 i una conductivitat elèctrica de 0,3 dS/m.
Argila
L’Argila permet incrementar l´intercanvi iònic.
Terra volcànica (opcional)
Afavoreix una bona aireació del substrat reduint-ne la seva compactació.
Nota: Son possibles les variacions de qualsevol component o l´aplicació d´adobats concrets segons les necessitats del client.

CARACTERISTIQUES FISICO-QUIMIQUES
PARAMETRE

QUANTITATS

Acidesa

pH (1/2,5)

5,0

Conductivitat elèctrica

CE(dS/m)

0,3

Aigua fàcilment assimilable

E.A.W. (%)

18,27

Aigua reserva

W.B.C. (%)

5,42

Aigua difícilment assimilable

D.A.W. (%)

26,7

Aire

A.C. (%)

39,83

Material sòlid

(%)

10,38
3

Densitat aparent

gr/cm

Aireació

Espai porós (%)

Esterilitat

--

0,38
89
Garantida

Gràfica de comportament hídric:
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FORMA DE PRESENTACIÓ:

Presentació a granel

/ en big-bag d’1 m

3

/ en sacs de 50 l. i de 20 l.

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

