Condicionador de Solo Classe A
RICO EM HÚMUS

SEM CHEIRO RUIM

O condicionador de solo Humi-C é elaborado seguindo rígidos padrões de compostagem.
Proporciona inúmeros benefícios diretos nas propriedades físicas, químicas e biológicas da terra. É um
produto biológico, rico em húmus, multiplicador e diversificador dos microrganismos essenciais para o
desenvolvimento de plantas sadias e nutritivas. Melhora a capacidade de retenção de água e equilibra
a temperatura. Na estruturação dos solos, solubiliza ferro, zinco e manganês e outros minerais raros
contidos na terra, proporcionando às plantas um desenvolvimento contínuo e saudável.

MATÉRIA PRIMA
O condicionador de solo Humi-C utiliza como matérias-primas resíduos orgânicos agroindustriais
classe ll A. A compostagem é realizada obedecendo parâmetros para a maturação da matéria orgânica,
produzindo um material livre de odor e com características húmicas desejáveis para uso agrícola.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

BENEFÍCIOS HUMI-C

COMPOSIÇÃO: Resíduos Orgânicos
Agroindustriais Classe ll A.

• Equilíbrio físico, químico e biológico do solo;
• Retenção e disponibilidade de nutrientes;
• Retenção de umidade;
• Contribui na variação abrupta do pH da
solução do solo;
• Melhora a aeração, reduz a plasticidade
e a coesão do solo.
• Aumenta a capacidade de troca de
cátions (CTC);

• Natureza física: sólido
• CTC: 400 mmol/kg
• Capacidade de Retenção de Água (10cm): 110%
• Umidade Máxima: 50%
• Valor de pH (H2O): 7,5
• Densidade Seca: 500 kg/m3

INSTRUÇÕES DE USO
A quantidade a ser utilizada está relacionada diretamente com a interpretação da análise física e química
do solo. Em solos com baixo teor de matéria orgânica recomenda-se aplicar de 20 a 30 toneladas por
hectare. Pode ser colocado sem incorporação ou incorporação leve e utilizado em todas as culturas,
sazonais ou permanentes. Não apresenta risco à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
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ARMAZENAGEM: CONSERVAR EM LOCAL SECO, COBERTO E VENTILADO.
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