SOLFOCAL-HUMUS

®

MANURE WITH COMPLEXED CALCIUM
PERMITTED FOR ORGANIC FARMING
Ma trận hữu cơ từ phân gia cầm
(phân bò và phân gia cầm)
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SOLFOCAL-HUMUS®/ Features:
• Trạng thái vật lý: Dạng viên hình trụ đồng nhất với đường kính trung bình 3-4mm và chiều dài trung bình 46mm
• Thành phần: thu được từ hai loại phân bón, phân bón được chọn lọc tinh khiết và borat canxi sunfat đã bóc
tách.
• Ma trận hữu cơ: Mùn hoạt động trực tiếp trong đất, hoàn toàn từ pha trộn và làm hài hòa phân đã chọn
(phân bò và gia cầm) đã trải qua quá trình lên men / làm ủ mùn 9 tháng.
• Chưa trải qua bất kỳ quá trình làm khô nhân tạo (sử dụng lò nướng hoặc không khí nóng).
SOLFOCAL-HUMUS®/ Chất dinh dưỡng:
• HORTICULTURE
Được chỉ định “trên hàng” ở giai đoạn gieo trồng hoặc gieo hạt, có chiều dài khoảng 40-60 cm theo mật độ
trồng và phát triển rễ.
• ARBORICULTURE
Thích hợp cho việc bón phân thực vật trong vườn cây ăn quả (táo, lê, đào, mận, anh đào, actinidia) và
vườn nho, vì nó giúp tạo ra trữ lượng Canxi, lưu huỳnh và chất hữu cơ trong chiều sâu. Nếu thụ tinh được sử
dụng trên vườn cây cỏ (cỏ tự nhiên hay gieo cỏ giữa hàng) sản phẩm phải được trải đều trên bề mặt; sau khi
cắt cỏ để giúp sản phẩm rải xuống.
• EXTENSIVE FARMING
Truyền bá sản phẩm ngay trước khi bước cuối cùng, pha trộn nó vào đất ở giai đoạn pre-gieo; nó phải được
rắc trên các lĩnh vực với độ sâu tối thiểu 2cm và độ sâu tối đa 15cm..
NÊN BÓN PHÂN VÀO CUỐI MÙA ĐÔNG TRÁNH RỦI DO BỊ MƯA CUỐN TRÔI

AVERAGE CONTENTS ON THE SUBSTANCE AS IT IS
Humified organic matter

34 %

Humification rating (HR)

Organic carbon (C)

25 %

Calcium oxide (CaO)

pH (indicative)
Humidity

6.8 – 7.3
16-17%

Total nitrogen (N)

3%

Organic nitrogen (N)

2%

Total phosphoric oxide (P2O5)

2%

Total potassium oxide (K2O)
Sulphur trioxide (SO3) sol. in water
Humic acids
Fulvic acids
Humification degree (HD)

1-1,5 %
12 %

8%

MICROELEMENTS
Manganese (Mn)
Boron (B)
Cobalt (Co)

250 mg/kg
10 mg/kg
5 mg/kg

Zinc (Zn)

70 mg/kg

Molybdenum (Mo)

25 mg/kg

6%

MICRORGANISMS (calculated per UFC/g)

8%

Total aerobic bacterial density

25 %

10 %

Total anaerobic bacterial density

1.140.800.000
920.500.000

SỬ DỤNG để chống natri (Na) độ mặn:
Natri có tính chất hydrat hóa tốt. Nó hấp thụ nước và mở
rộng kích thước của nguyên tử của nó khoảng 10 lần so với
natri không ngậm nước. Trong đất giàu natri các cation Na
+ liên kết với các chất keo đất ẩm ngay lập tức khi trái đất
trở nên ẩm ướt..
Hydrat hóa này nối các chất keo để chúng hình thành và
tạo thành lớp vỏ trên đất; khi trái đất khô một lần nữa nó nứt
trên bề mặt vì các chất keo đột nhiên tách ra.
Điều này gây khó khăn cho việc chuẩn bị đất, nảy mầm,
phát triển rễ, vv Ngoài ra, các yếu tố khoáng ít sẵn sàng để
phát triển, do giá trị pH cao.
SỬA CHỮA natri / đất kiềm đƣợc thực hiện bằng cách rửa trôi nhƣng chỉ sau khi loại bỏ các So
DIUM với sự trợ giúp canxi, lƣu huỳnh và chất hữu cơ.
LIỀU VÀ PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG:
Số lượng lây lan thay đổi từ 1.000 đến 2.000 kg (1-2 tấn) trên một hecta (trong cánh đồng mở) phù
hợp với trạng thái cụ thể của đất, kế hoạch bón phân tổng thể, cây trồng và chu trình tưới tiêu của
chúng. Khi trải dọc theo các hàng, khoảng 500-600 kg / ha, trên cơ sở kế hoạch phân bón tiếp theo.
Các liều nói trên chỉ mang tính biểu thị và có thể thay đổi tùy theo điều kiện đất và khí hậu của các
khu vực liên quan (khả năng sinh sản: hóa chất, vật lý và sinh học, lƣợng mƣa và nhiệt độ). Chúng
cũng phải đƣợc đƣa vào kế hoạch bón phân tổng thể.
Không cho phép sản phẩm tiếp xúc với rễ cây. Sản phẩm chỉ dành cho mục đích 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 S.p.A. có quyền thay đổi dữ liệu đó mà không cần thông
báo trước. Chỉ sử dụng chuyên nghiệp. Tránh tiếp xúc trực tiếp với hạt hoặc với bộ rễ của cây.

Các liều nêu trên chỉ mang tính biểu thị và có thể thay đổi theo đặc điểm khí hậu của từng khu vực (mức sinh:
vật lý và sinh học, lƣợng mƣa và nhiệt độ). Ngoài ra, chúng nên đƣợc bao gồm trong toàn bộ kế hoạch thụ
tinh.

