
  
 

 

HUMITEC 

 

 

O HUMITEC é uma leonardita proveniente de massas florestais fossilizadas e 

humificadas durante cerca de 40 a 60 milhões de anos. 

Contem grande quantidade de matéria orgânica e ácidos húmicos, incluindo 

microelementos que se encontram sob a forma de sulfatos, carbonatos e silicatos, 

complexados por ação de ácidos húmicos. 

 

A sua composição rica em nutrientes, matéria orgânica, ácidos húmicos e Fúlvicos vai 

favorecer: 

 a formação do complexo argilo-húmico, melhorando a estrutura do solo; 

 a capacidade de troca catiónica (CTC); 

 o desbloqueio de nutrientes e sais minerais; 

 retenção de água no solo; 

 uma diminuição da salinidade e condutividade elétrica dos solos; 

 a microfauna e microflora do solo; 

 a formação, crescimento e respiração das raízes. 

 

COMPOSIÇÃO 

Composição Total s.m.s 

Pó Grão 

Matéria orgânica total 35,7% 50,6% 55,0% 

Carbono orgânico 15,1% 21,3% 23,2% 

Extrato húmico total 26,0% 36,8% 40,0% 

Ácidos húmicos 19,5% 27,6% 30,0% 

Ácidos fúlvicos 6,5% 9,2% 10,0% 

Azoto (N) total   2,0% 

Azoto (N) orgânico   2,0% 

Enxofre (SO3)   5,0% 

Silício (SiO2)   24% 

Humidade máxima 35,0% 8,0%  

Densidade (kg/l) 0,700 0,850  

 

 

 

 

 

Produto certificado para agricultura 

biológica (Regulamento CE Nº 834/2007). 



  
 

Em caso de necessidade ligue para 966006756. 

DOSES DE APLICAÇÃO 

Doses recomendadas por kg/ha por ano para diferentes tipos de cultura. 

 

Tipo de cultura PÓ Grão 

Bananas 300-500 225-425 

Actinídea 300-500 225-425 

Citrinos e frutas mediterrânicas 150-350 125-325 

Uvas de mesa 125-325 100-300 

Vinha e olival 100-300 75-275 

Abacate, manga e papaia 200-400 150-350 

Hortaliças, tomate e espargos 250-450 175-375 

Arroz, trigo e outros cereais 25-125 20-120 

Milho, soja, sorgo, pastagem, etc 50-150 35-135 

Cana de açúcar e palma africana 100-300 75-200 

Ananás, café e cacau 150-350 125-375 

Melão e melancia 100-300 75-200 

Morango, framboesa e amora 125-375 100-300 

Frutas tropicais 150-350 125-375 

Flores, jardins e relvados 400-600 300-500 

MODOS DE COMERCIALIZAÇÃO 

Pode adquirir-se a granel, sacos de 25kg e big-bag de 500kg. 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

P102 - Manter fora do alcance das crianças. 

P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

S2 -Manter fora do alcance das crianças.  

S13 – Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

O produto é bastante estável a longo prazo. Pode armazenar-se durante tempo ilimitado 

se for evitado o contacto com a água e longe de meios ácidos. 

MEIO AMBIENTE  

Não abandonar a embalagem.  

Esta embalagem apresenta uma ameaça para o meio ambiente. Para a sua recolha 

contacte o seu fornecedor. 


