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FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES  
 VS PLUS ORGANIC  

Referência: FT-00090 

 

ANÁLISE QUÍMICA (% matéria seca) 

 

AZOTO (N) TOTAL   3,6%  

PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5) TOTAL       1,8% 

ÓXIDO DE POTÁSSIO (K2O) TOTAL       2,8%  

  

ÓXIDO DE CÁLCIO (CaO) TOTAL        4,2%  

ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO) TOTAL       0,8%  

TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3) TOTAL       0,5% 

 

BORO (B) TOTAL                47 ppm 

COBRE (Cu) TOTAL                36,7 ppm 

FERRO (Fe) TOTAL         517 ppm 

MANGANÊS (Mn) TOTAL         431 ppm 

ZINCO (Zn) TOTAL              321,8 ppm 

  

MATÉRIA ORGÂNICA         80,3% 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Correctivo orgânico. Correctivo Composto. 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

   

Formulação    Granulada 

pH (em solução H2O)   6,9 

Relação C/N     12,6 

Matéria seca     83,3% 

Humidade    9,8% 

Granulometria    6 mm 
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PROPRIEDADES 

 

Fertilizante orgânico natural de origem animal (estrume de galináceo) e vegetal, compostado durante 80 a 90 

dias, rico em matéria orgânica, que actua como correctivo de solo e beneficia as características físicas, 

químicas e biológicas dos solos. Desta forma, melhora a estrutura dos solos e aumenta a capacidade de 

retenção de água e dos nutrientes.  

Apresenta teores de macronutrientes principais (azoto, fósforo e potássio) em bons níveis, que são cedidos 

gradualmente às plantas. Contém ainda macronutrientes secundários (cálcio, magnésio e enxofre) e 

micronutrientes (boro, cobre, ferro, manganês e zinco) em níveis equilibrados. 

Sendo compostado e esterilizado a 230ºC, é isento de patogénicos e sementes de infestantes e a forma 

granulada torna a aplicação cómoda e facilmente doseável. 

 

 

INSTRUÇÕES DE USO E DE APLICAÇÃO  

     

Fertilizante orgânico concebido para aplicação para melhoramento do teor de matéria orgânica do solo. Para 

uma utilização mais racional do VS PLUS ORGANIC, deve atender-se ao teor de matéria orgânica do solo, 

aos níveis de produção esperados e às Boas Práticas Agrícolas. 

Aplicar sob aconselhamento técnico e/ou consultar o departamento técnico da HUBEL VERDE.  

Doses aproximadas: 

 

Cultura 
Quantidade a aplicar 

(ton./ha) 

Vinha 1 – 2 

Pomares 1 – 3 

Hortícolas 2 – 3 

Milho 3 – 4 

Batata 3 – 4 

Relvados 1 – 2 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Armazenar em local fresco e seco.  

Evitar o armazenamento sob luz solar directa ou a temperaturas excessivas (> 50ºC). 
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P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. 

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. 

P260 Não respirar as poeiras. 

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. 

P361 Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. 

P381 Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. 

P243 Evitar acumulação de cargas electroestáticas. 

 


