Ficha Técnica de Produto: SUBSTRATO CH-M1
M1 MORANGO
Referência: FT-00152
DESCRIÇÃO
Substrato elaborado de acordo com as condições óptimas de produção para morangueiro em cultura
hidropónica. É também utilizado com sucesso em floricultura e outros hortícolas.
hortícolas. A sua composição
resulta da mistura de diferentes substratos, dos quais se destacam a fibra de coco e a casca de pinho
compostada. É um substrato orgânico e de lenta decomposição, isento de sementes, com boa
capacidade para a retenção de água, boa drenagem interna
interna e bom arejamento. Possui uma baixa
condutividade eléctrica e o pH é ligeiramente ácido.
O Substrato CH-M1
M1 Morango é produzido de acordo com um rigoroso controlo de qualidade desde a
recepção das matérias-primas
primas até à concepção da mistura / substrato final,
final, cumprindo criteriosamente a
composição descrita.
É fornecido em paletes de 110 sacos de cultivo de plástico preto (100
100 x 20 x 14 cm) com estabilização
UV, previamente perfurados para a plantação de 12 ou 14 pés (outras furações a pedido)
pedido e drenagem
inferior, com capacidade de 28 l.
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COMPOSIÇÃO
• 40% Húmus à base de resíduos florestais, com predominância de casca de pinho
inho com:
o 30% Textura média;
o 10% Textura grossa.
• 15% Turfa loira selecionada 0 - 40 mm;
• 40% Coco peat;
• 5% Fibra de coco;
• Carbonato de cálcio para correcção
corre
de pH.

CARACTERÍSTICAS
Condutividade

75 µS/cm

pH (em CaCl2)

5,1

Matéria orgânica

84% p/p

Notas:
1) Cálculo do Volume de acordo com a normativa NP 12580;
2) Controlo de Qualidade: Amostra Nº 665/15/0114739 (prazo de armazenamento = 12 meses);
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3) Todas as matérias-primas
primas são submetidas a controlos de qualidade intensivos e sistemáticos no laboratório do
fabricante e proveniente apenas de fornecedores homologados.
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