
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Corretivo orgânico

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

Corretivo orgânico, proveniente de uma seleção rigorosa de matérias orgânicas de origem vegetal e animal 
e enriquecido com turfa. 
O produto é elaborado através de um processo de fermentação e maturação biológico completo e controlado.

-  Aumenta a Capacidade de Troca Catiónica (CTC) pois ao aumentar a matéria orgânica no solo, aumenta a 
sua fertilidade e diminui as perdas por lixiviação.

-  Melhora as caraterísticas físicas, químicas e biológicas do solo pois ao conter mais matéria orgânica o 
solo fica com uma maior capacidade de retenção de água, melhor arejamento e uma maior capacidade 
de agregação das diferentes partículas constituintes do solo (areia, argila e limo).

-  A matéria orgânica que constitui o ORGATURF é isenta de infestantes e microorganismos patogénicos.
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FERTILIZANTES

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

Aplicar em fundo

APLICAÇÃO AO SOLO

COMPOSIÇÃO

Fruteiras 2.000 kg/ha

Cereais 2.000 kg/ha 

Hortícolas 2.000 kg/ha

Olival 2.000 kg/ha

Vinha 2.000 kg/ha

Relvados (instalação) 2.000 kg/ha

Relvados (manutenção) 2.000 kg/ha

-  Matéria orgânica (s.m.s.): 60% (p/p)
-  Extrato húmico total: 24% (p/p)
-  Azoto (N) total: 2% (p/p)
-  Fósforo (P2O5): 1,5% (p/p)
-  Potássio (K2O): 2,5% (p/p)
-  Cálcio (CaO): 12% (p/p)

-  Magnésio (MgO): 0,8% (p/p)
-  Boro: 49 mg/kg

Relação C/N: 15
pH: 7
Humidade: 12%
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Inscrito no Registo Nacional de Matérias Fertilizantes não harmonizadas com o nº 309/2018

   Aprovado para Agricultura Biológica, pelo INIAV

INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES

-  O ORGATURF pode ser aplicado num grande número de culturas, de uma forma generalizada por todo o 
terreno ou localizado.

-  É conveniente após a aplicação, a sua incorporação  a 10-15 cm de profundidade.
-  A sua forma em pellets, o seu baixo teor de humidade e a alta consistência, permite a sua aplicação com 

um simples distribuidor de fertilizantes.
-  Devido ao seu baixo teor de humidade, o ORGATURF dissolve-se rapidamente em contacto com o solo.
-  Nas parcelas onde o ORGATURF é aplicado o acesso dos animais de criação às pastagens ou à erva 

cortada deve ser interdito a, no mínimo 21 dias após a sua aplicação.
-  O ORGATURF pode ser utilizado em Agricultura Biológica em horticultura  (produção hortícola, floricultura, 

arboricultura e viveiros).


