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Descrição 
Substrato concebido para todo o tipo de plantação e 
envasamento. A sua fórmula equilibrada é obtida à base de 
matérias-primas selecionadas. A fertilização inicial é 
assegurada através de um adubo solúvel. O aditivo Agri2 
contribui para uma maior retenção e dispersão da água no 
substrato mantendo sempre um bom nível de humidade ao 
nível das raízes, diminuindo assim o stress hídrico. 
O TPMC tem uma estrutura média-fina, contribuindo para o 
aumento da matéria orgânica no solo, melhorando a sua 
textura de uma forma duradoura. 
O TPMC com húmus maduro melhora a fertilidade do solo e 
ajuda na estabilização do pH na zona radicular, 
neutralizando a acidez ou alcalinidade excessiva. 
 
Propriedades 
Esterilizado naturalmente. Isento de infestantes ou 
substâncias fitotóxicas. Composto completo, que assegura 
um bom estabelecimento, crescimento e sobrevivência das 
plantas em todos os solos. 
 
Aplicações 
Substrato universal para plantação de uma vasta gama de 
plantas no solo, floreiras, canteiros, vasos, mulching e 
topdressing. É aplicado como suporte único da plantação 
ou por incorporação no solo existente.  
 
Embalagens 
Sacos: 70 L (aprox. 25,2 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. 
 
 

 
 
 
 
Modo de aplicação 
Para a maioria de tipos de solo use uma cobertura de 50/50 
de TPMC e solo. Para solos particularmente empobrecidos 
ou mal estruturados, pode usar unicamente o TPMC. 
 
Composição 

30% Húmus de casca de pinho fermentado  
(granulometria 0-12 mm) 

20% Húmus de outras origens  
(granulometria 0-12 mm) 

50% Turfas loiras e semi-loiras seleccionadas 
1 kg/m3 Fertilizante solúvel 18-18-18 

200 ml/m3 Hidroretentor Agri2 
 

Propriedades 

 

Dose de aplicação 
Árvores 16 a 20 litros p/ planta 
Árvores  > 3 m 160 litros p/ planta 
Arbustos 13 a 16 litros p/ planta 
Melhoramento de solos 10 a 15 litros/m2 

 
 

Físicas  
Estado Sólido 
Cor Castanho 
Odor Terra 
Granulometria 0-12 mm 
Humidade 50% 
Matéria orgânica > 70% 
Peso específico 0,37-0,42 Kg/l 

370 – 420 kg/m3 
Capacidade de retenção de água 50% 
Condutividade eléctrica 0,5 – 0,6 mS/cm CE 
Químicas  
Azoto (N) 300 mg/l 
Fósforo (P) 300 mg/l 
Potássio (K) 300 mg/l 
pH 6,0 – 6,5 
Ambiente  
Ecotoxicidade Não tóxico. 
Biodegradabilidade 100% 


