
 

  

 

 

 

 
 

SOLFOCAL-HUMUS 
Hỗn hợp phân chuồng với CaSO4  

được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ 

 

Ma trận hữu cơ từ phân gia chuồng sạch 

(bovine and poultry manure) 

Calcium 

sulphate 
 

                       
 

0% 100% 

 

 

 

 
 

PACKAGING 25Kg bag on 1500 Kg pallets 500 Kg 

BIG BAG 

Bulk 
BIO 

 
 

 

 

 

SOLFOCAL-HUMUS®: 

 
• Trạng thái vật lý: dạng viên hình trụ đồng nhất có đường kính trung bình 3-4mm và chiều dài trung bình 4-6mm. 

• Thành phần: thu được từ hai loại phân bón, phân chuồng được chọn lọc và canxi sunfat tinh khiết. 

• Ma trận hữu cơ: Mùn hoạt động trực tiếp trong đất, hoàn toàn từ việc trộn và làm hoại mục phân được chọn (phân bò 

và  gia cầm)  qua quá trình lên men / làm HOẠI MỤC trong 9 tháng. 

• KHÔNG SỬ DỤNG bất kỳ quy trình sấy ( làm nóng ) nhân tạo nào (sử dụng lò nướng hoặc không khí nóng). 

• Tạo hạt bằng công nghệ ÉP LẠNH, bảo toàn sinh khuẩn có lợi. 

SOLFOCAL-HUMUS®/ Dinh dưỡng: 

 
• LÀM NÔNG NGHIỆP 

Được chỉ định trên cây trồng ở giai đoạn trước khi gieo hoặc cấy, chiều dài khoảng 40-60 cm theo sự phát triển của rễ và mật độ 

trồng. 

• CẤU TRÚC 

Thích hợp để bón phân cho cây trong vườn cây (táo, lê, đào, mận, anh đào, Actinidia) và vườn nho, vì nó giúp tạo ra trữ lượng 

Canxi, Lưu huỳnh và Chất hữu cơ theo chiều sâu. Nếu thụ tinh được sử dụng trên các vườn cây cỏ (đồng cỏ tự phát hoặc gieo cỏ 

giữa các hàng), sản phẩm phải được trải đều trên bề mặt; Sau khi rải, có thể hữu ích khi cắt cỏ để giúp phân tán sản phẩm xuống. 

• QUẢNG CANH 

Rải sản phẩm ngay trước bước cuối cùng, trộn vào đất ở giai đoạn trước khi gieo; nó phải được rắc trên cánh đồng đến độ sâu tối 

thiểu 2cm và độ sâu tối đa 15cm. 

 
PHÂN BÓN ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở ĐỘ SÂU 2-15CM, TRÁNH BỊ RỬA TRÔI BỞI MƯA. 
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HÀM LƯỢNG TRUNG BÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SỬ DỤNG để chống natri (Na) độ mặn: 

Natri có đặc tính hydrat hóa tốt. Nó hấp thụ nước và mở rộng kích thước 

của nguyên tử của nó khoảng 10 lần so với natri không hydrat hóa. Trong 

đất sodic, các cation Na + liên kết với chất keo đất ngậm nước ngay lập 

tức khi trái đất trở nên ẩm ướt. 

Sự hydrat hóa này kết hợp các chất keo đơn nhất và tạo thành một lớp vỏ 

trên đất; Khi đất khô trở lại, nó nứt ra trên bề mặt khi các chất keo đột 

nhiên tách ra. 

Điều này gây ra vấn đề cho việc chuẩn bị đất, nảy mầm, phát triển rễ, 

v.v. Ngoài ra, các yếu tố khoáng chất ít có sẵn để phát triển, do giá trị pH 

cao. 

 

 
 SỬA CHỮA đất natri / kiềm được thực hiện bằng cách rửa nhưng chỉ sau khi loại bỏ các Somali DIUM với sự trợ 

giúp canxi, lưu huỳnh và chất hữu cơ. 

 
 

LIỀU DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG: 

Số lượng thay đổi từ 1.000 đến 2.000 kg (1-2 tấn) mỗi ha (trên cánh đồng mở) phù hợp với trạng thái cụ thể của đất, kế 

hoạch bón phân tổng thể, cây trồng và chu trình tưới của chúng. Khi trải dọc theo các hàng, khoảng 500-600 kg / ha, trên 

cơ sở kế hoạch SẢN XUẤT tiếp theo. 

 

Không cho phép sản phẩm tiếp xúc với rễ cây. Sản phẩm chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp. Để xa tầm tay của trẻ em 

và động vật. Giữ ở nơi khô ráo tránh ánh sáng mặt trời. 
 
 

Tất cả các dữ liệu trong ấn phẩm này có tính chất chỉ định. FOMET có quyền thay đổi dữ liệu đó mà không cần thông báo trước. Chỉ dùng cho 

chuyên nghiệp. Tránh tiếp xúc trực tiếp với hạt giống hoặc với bộ máy gốc của cây. 

Các liều được đề cập ở trên là chỉ định và có thể thay đổi theo đặc điểm khí hậu của từng khu vực (khả năng sinh sản: vật lý 

và sinh học; lượng mưa và nhiệt độ). Ngoài ra, chúng nên được bao gồm trong toàn bộ kế hoạch thụ tinh. 
 

 

Product should not be in contact with plant’s roots. The 

product is for professional use only. 

Keep out of reach of children and animals 

Keep in a sheltered 

dry place. 

The analytical data written on packaging follow the instruction of the regulation in 

force. All data included in this publication are indicative. FOMET reserves the 

right to change them without prior notice. 

Properly 
dispose of 
packaging. 

 
 

 

 
  

Humified organic matter 34 % 

Organic carbon (C) 25 % 

pH (indicative) 6.8 – 7.3 

Humidity/moisture 16-17% 

Total nitrogen (N) 3 % 

Organic nitrogen (N) 2 % 

Total phosphorus pentoxide (P
2
O

5
) 2 % 

Total potassium oxide (K
2
O) 1-1,5 % 

Sulphur trioxide (SO
3
) sol. in water 12 % 

Humic acids 6 % 

Fulvic acids 8 % 

Humification degree (HD) 25 % 

 

Humification rate (HR) 10 % 

Calcium oxide (CaO) 8 % 

 
MICROELEMENTS 

Manganese (Mn) 250 mg/kg 

Boron (B) 10 mg/kg 

Cobalt (Co) 5 mg/kg 

Zinc (Zn) 70 mg/kg 

Molybdenum (Mo) 25 mg/kg 

 MICRORGANISMS (calculated per UFC/g) 

Total aerobic bacterial density 1.140.800.000 

Total anaerobic bacterial density 920.500.000 

 


