Sacos de
Cultivo
Pindstrup
Ótima relação ar / água facilmente
disponível para um cultivo saudável
e um maior rendimento

Substratos desenvolvidos em colaboração
com os principais produtores do setor
Concebemos os Sacos de Cultivo Pindstrup para que possa
manusear e controlar os seus cultivos sem solo, mediante uma
correta gestão da rega. Tendo em vista otimizar o cultivo:
– procurámos a mistura ótima de matérias-primas para
conseguirmos as melhores propriedades de arejamento,
drenagem, retenção e estabilidade do substrato,
– usámos apenas matérias-primas próprias e naturais com a
estrutura adequada e na proporção correta,
– selecionámos cuidadosamente todas e cada uma das
matérias-primas, para que proporcionem ao substrato uma
estabilidade estrutural suﬁciente para manter o cultivo durante
vários anos.
Os Sacos de Cultivo Pindstrup foram desenvolvidos em estreita
colaboração com os principais produtores de hortaliças, morangos
e ﬂores cortadas e a sua valia foi e continua a ser demonstrada
mediante experiências reais de cultivo em importantes viveiros de
produção.

Mistura única por m3
Tal como acontece com cada substrato Pindstrup para cultivo,
o conteúdo dos Sacos de Cultivo Pindstrup é cuidadosamente
misturado por cada m3, garantindo a consistência da mistura
envio após envio.

Água disponível
O substrato dos Sacos de Cultivo Pindstrup foi concebido para
manter uma humidade residual ótima e facilitar a assimilação da
água e dos nutrientes.
O Saco de Cultivo Pindstrup oferece um perfeito equilíbrio entre
a estabilidade da zona da raiz e a possibilidade de se vigiar e
controlar o cultivo através da gestão da rega e da fertilização.

Vantagens dos Sacos
de Cultivo Pindstrup
– Substrato duradouro e que mantém a sua
estabilidade estrutural no tempo
– Alta homogeneidade e consistência
– pH e EC estáveis durante o cultivo
– Personalizável quanto a perfurações para
plantação, rega e drenagens
– Prazos de entrega reduzidos
– Produto de fabrico local à base de matérias-primas
próprias
– Otimizado para uma maior rentabilidade
– Menor consumo de água e fertilizantes
– Maior atividade radicular
Turfa loira,
estrutura
média

Saco de Cultivo Pindstrup
Casca de
pinheiro
compostada

Forest Gold

Turfa loira de estrutura média, Forest
Gold e casca de pinheiro compostada.
Contém por m3: 500 g adubo NPK, 50 g
microelementos, 450 g nitrato de cálcio.
Contém agente humidiﬁcador
pH aprox. 6.0.

Turfa loira,
estrutura
média

Forest Gold

Mistura para cultivo em solo
Adequada para cultivo ecológico
Casca de
pinheiro
compostada

Turfa loira de estrutura média, Forest
Gold e casca de pinheiro compostada.
Não contém adubo.
Não contém agente humidiﬁcador
pH aprox. 6.0.

Características
–
–
–
–

Plástico com tratamento anti UV para uma maior duração
Com possibilidade de furos para plantação, rega e drenagem
Não é necessário lavar
Regas habituais desde o início

Disponível em: 30 L e 40 L
Comprimento aproximado do saco: 1 m
Cuidadosos ensaios permitiram-nos o desenvolvimento de
sacos de cultivo com uma relação ótima entre o substrato e as
dimensões dos sacos, chegando a um equilíbrio entre um alto
teor de ar e uma grande quantidade de água disponível.
Adubo de base de Pindstrup: N-P2O5-K2O 12-14-24 (N-P-K
12-6-20), microelementos adicionais adicionados.

Cultivo ecológico
Cada vez mais os consumidores exigem produtos
ecológicos. Gostamos de dar apoio a esta nova
necessidade e durante anos concebemos misturas
adequadas para estes Cultivos.
A nossa mistura para cultivo em solo
satisfazem os requisitos dos
Regulamentos da CEE 834/2007
e 889/2008, assim como o
US National Program (NOP).

Todos os substratos podem ser preparados de acordo com as necessidades especíﬁcas exigidas. O pH inicial do substrato será ajustado de acordo com tais requisitos
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