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F2 
 
 
Descrição 
Substrato profissional para a sementeira de todo o tipo de 
plantas em cuvetes, placas de sementeira e recipientes de 
volume reduzido. A sua fórmula equilibrada é obtida à base 
de matérias-primas selecionadas. 
Boskcompost F2 tem uma textura fina, é de baixa salinidade 
e proporciona uma adequada capacidade de retenção de 
água, facultando um teor de humidade constante de forma 
a promover uma elevada taxa de germinação. 
 
Propriedades 
Esterilizado naturalmente. Isento de infestantes ou 
substâncias fitotóxicas. Composto completo, que assegura 
um bom estabelecimento, crescimento e sobrevivência das 
plantas. 
 
Aplicações 
Substrato adequado a uma vasta gama de plantas em 
contentor, floreiras, vasos. Ideal para tabuleiros de 
germinação. Aplicado como suporte único da plantação. 
 
Embalagens 
Sacos: 70 L (aprox. 26 kg) 
Embalado em sacos de plástico resistentes aos raios UV e 
condições atmosféricas. Proteger de possíveis danos à 
embalagem, chuvas, ventos, elevadas temperaturas e de 
manobras de construção. 
 
Composição 

30% Húmus de casca de pinho fermentado  
(granulometria 0-8 mm) 

20% Coco peat fino 
50% Turfas loiras selecionadas 

(granulometria 0-10 mm) 
1 kg/m3 Fertilizante especial contentores 19-19-19 

 

 

 

 

Propriedades 

 
Curva de retenção de água 

CA (AC) Capacidade de ar 14,4 % v/v 
AFA (EAW) Água facilmente assimilável 34,5 % v/v 
ADA (DAW) Água dificilmente assimilável 35,0 % v/v 
AR (WBC) Água de reserva 4,9 % v/v 
DapS – Densidade aparente seco 0,178 g/cm3 
DapH – Densidade aparente húmido 0,917 g/cm3 
Redução do volume (contração ao secar) 30,7 % v/v 
DR - Densidade real 1,59 g/cm3 
EPT (TPS) Espaço poroso total 88,8 % v/v 
Matéria orgânica 80,6 % p/p 
Matéria mineral 19,4 % p/p 
Matéria seca 41,4 % p/p 
 
 

Físicas  
Estado Sólido 
Cor Castanho 
Odor Terra 
Granulometria 0-8,0 mm 
Humidade 50 - 60% 
Matéria orgânica > 70% 
Peso específico 0,37-0,42 kg/l 

370 – 420 kg/m2 
Condutividade elétrica 0,6 – 1,0 mS/cm CE 
Químicas  
Azoto (N) 100-150 mg/l 
Fósforo (P2O5) 100-150 mg/l 
Potássio (K2O) 200-400 mg/l 
pH em CaCl2 5,5 – 6,5 
Ambiente  
Ecotoxicidade Não tóxico. 
Biodegradabilidade 100% 


