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UNIVERSAL 
 

Nome comercial 

Boskompost Universal 20 L 

 

Descrição 

Substrato universal 100% Ecológico de textura média é 

ideal para jardinagem, plantação e transplantação de uma 

vasta gama de plantas ornamentais e hortícolas, em vaso 

ou no solo. Fórmula enriquecida com fertilizante garante a 

nutrição adequada das plantas por 3 meses. 

 

Aplicações 

Este substrato foi concebido para jardinagem, plantação e 

transplante de uma vasta gama de plantas em vaso, 

floreiras e canteiros. Aconselhado para plantas de exterior. 

 

Composição  

Casca de pinho compostada, turfa loura H2-H3, fibras de 

madeira, casca de pinho tratada termicamente, fertilizante 

NPK com micronutrientes, calcário magnesiano. 

 

Propriedades 

Uma vez que se trata de um produto constituído por 

materiais orgânicos, os valores apresentados podem sofrer 

ligeiras variações. 

 

Matéria orgânica  80% 

Humidade 40-50% 

Granulometria 1-20 mm 

pH  5,5-6,5 

Condutividade 0,6 – 1 mS/cm 

Azoto (N) 100 – 150 mg/l 

Fósforo (P2O2) 140-180 mg/l 

Potássio (K2O) 250-450 mg/l 

Salmonella spp. isento 

Escherichia coli < 50 UFC/g 

 

Vantagens 

Substrato isento de infestantes e isento de organismos 

geneticamente modificados, lamas (qualquer que seja a 

origem), partículas de madeira tratadas quimicamente ou 

serrim fresco, vidro, metal ou plástico. 

 

Modo de aplicação em vaso 

Garantir uma camada de drenagem no fundo do vaso; 

Encher 1/3 do vaso com substrato sem compactar; colocar 

a planta e acabar de encher o vaso com o substrato e regar. 

 

Modo de aplicação em solo 

Abrir uma cova com cerca do dobro ou triplo do tamanho 

do torrão da planta; Misturar o composto universal com o 

solo existente a uma razão de meio por meio; Plantar e 

ajustar o solo à volta da planta, sem compactar; Regar 

convenientemente no final. 

 

Após os 3 meses iniciais deve fertilizar regularmente as 

plantas. 

 

Validade 

Validade de 5 anos após a data de embalamento, nas 

condições descritas. Ver o lote e a data de validade 

impressa na embalagem. Conservar em lugar fresco e seco e 

ao abrigo da luz solar direta. 

 

Época de aplicação 

Todos os meses do ano. 

 

Embalagem 

Saco de 20 L 

(aproximadamente 9 kg). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


