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Fervohumus
Bàsic

Producte per a:

Fervohumus–Bàsic
Característiques

El Fervohumus és un producte
de naturalesa totalment orgànica
i biogènica. Es compon de fems,
productes orgànics i biomassa
vegetal estructurant.

Fems

Biomassa

Els fems, bàsicament
procedents de granges
bovines properes a la planta
de compostatge, es seleccionen
i controlen per assegurar
la traçabilitat en el procés,
i s’aconsegueix una important
aportació de nitrogen i una
riquesa bacteriana interessant
per a l’elaboració del compost
d’alta qualitat.

Els teixits vegetals
del Fervohumus estan
formats per biomassa
procedent de treballs
de poda, jardineria, i
desbrossament de boscos
de l’entorn. Aquests
aporten el carboni
necessari per a un procés
de compostatge.

Beneficis

Agricultura Eco-Bio
Esmena orgànica per a la terra

Presentació en
pols o pèl·let
Millora les
propietats
físiques, químiques
i biològiques
del sòl.

Millora la
capacitat de
retenció d’aigua
i redueix els
efectes de
l’erosió del sòl.

Facilita l’absorció
de nutrients
i la capacitat
d’intercanvi
catiònic.

Afavoreix la
proliferació de
microorganismes,
la respiració de les
arrels i la germinació
de llavors.

Propietats, dosificació i instruccions
Característiques fisico-químiques

Dosificació

Paràmetre

Registre

Cultiu

Quantitat recomanada

N(total)

3 % sms

Cultius extensius

2500 – 4000 kg/ha

Anhídric fosfòric P205

3 % sms

Horta

500 – 800 g/m2

Òxid de potassi K2O

2 % sms

Vinya

2000 – 5000 kg/ha

Arboricultura/Floricultura

5 - 8 kg/fruiter adult

Nitrogen total

Unitats fertilitzants totals N(total) + P205 + k2O 8
Matèria orgànica total MOT

58 % sms

Jardineria

0,5 kg/m2

Humitat H

< 40 %

Oliveres

1000 – 4000 kg/ha

PH pH

7,5

Camps esportius

0,5 kg/m2

Conductivitat elèctrica CE(dS/m)

10

Relació C/N

19,9

Carboni orgànic C.org

28 % smf

Àcids húmics i fúlvics ACH+ACF

6 % smf

Granulometria

90% partícules
passen per malla
25mm

Instruccions d’ús
1. Conreeu la terra on s’aplicarà el producte.
2. Incorporeu el producte en les dosis recomanades
i barrejeu-lo amb el sòl.
3. Una vegada feta l’aportació és recomanable que regueu.
4. Conserveu el producte en un lloc sec i cobriu-lo per evitar
recontaminacions per llavors de males herbes.

A dojo

Big–Bag
600Kg

Sac
20Kg

Aplicacions
Vinya

Cultius
extensius

Fruiters

Horta

Jardí

