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NOVIHUM és un concentrat d’humus d’alta qualitat, 
idèntic a l’humus que es troba en els sòls naturals més 
productius. NOVIHUM s’obté a través de la modificació 
química del llignit en un procés industrial d’alta eficiència.

NOVIHUM® Argil és un nou formulat que 
incorpora junt al humus de NOVIHUM una part de 
bentonita (argila expansible). La bentonita és una 
argila amb alta capacitat d’absorció d’aigua, que al 
a la vegada es combina amb la matèria orgànica 
formant el complex argil·lohúmic.

El paper de la bentonita en NOVIHUM Argil és doble, 
d’una banda permet una fàcil dispersió de l’humus 
NOVIHUM en el perfil i d’altra banda proporciona 
argila d’alta qualitat en sòls arenosos.

Mejorando el suelo.

Novihum Soil Technologies, S. L.  
Edificio Pitágoras. Av. de la Innovación, 15
04131 Almería | España
ventas@novihum.com | novihum.com



Dificultat per a la fertilització 
orgànica en fruiters

En plantacions adultes de fruiters resulta difícil incorporar
matèria orgànica al sòl ja que aquest no està 
treballat. Els fems aplicats sota el punt de goter 
tenen un efecte molt limitant per la millora del sòl.

Arg
Mejorando el suelo.

NOVIHUM Argil com a 
solució innovadora per a 
aquest problema

1.  Apliquem NOVIHUM Argil
superficialment.

2. S’incorpora progressivament al 
sòl amb ajuda de la irrigació i/o 
precipitació. 1 2



Arg

L’aplicació de NOVIHUM millora el 
contingut de matèria orgànica

Un assaig realitzat en perera a Granada 
augment el contingut de matèria orgànica 
respecte al testimoni i a la zona on es van 
aplicar fems.

A la parcel·la on es va aplicar NOVIHUM 
Argil, el nivell de matèria orgànica va ser 
del 2.3%, sent superior que en les altres
dos aplicacions.

RESULTAT - Èxit en 
aplicacions superficials

Mejorando el suelo.
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Nivel de materia orgánica en el suelo

Enero 2020 Agosto 2020

• Aplicació superficial a l’hivern: 0.35kg/ arbre de NOVIHUM Argil sota goter.

• Incorporació progressiva a terra durant la primavera

Nota: foto d’aplicació superficial de NOVIHUM Argil al gener i resultat d’incorporació a l’agost de 2020



Composición NOVIHUM Argil S/ Peso Total S/Materia Seca

Componentes orgánicos 62% 78%

Ácidos húmicos 41% 51%

Ácidos fúlvicos 3% 3%

Otros componentes orgánicos (p. 
ej. Huminas)

18% 24%

Bentonita 20%

Carbono (C) 36% 45%

Nitrógeno total (N) 3,7% 4,6%

  Nitrógeno amoniacal 1,2% 1,5%

  Nitrógeno fuertemente ligado 2,5% 3,1%

Relación C/N 10

CICpot 92 mmol/100g 115 mmol/100g

Cenizas 17% 22%

pH (H20) 7,8
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Composición NOVIHUM

Agua Inorganico M. O. original S. Humicas
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Composición de Estiércol de Oveja

Agua Inorganico M. O. original S. Humicas

Paja (26%)

Humus (2%)

Agua y material inerte (72%)

Fuente: elaboración propia

Humus (62%)

L’aplicació d’NOVIHUM Argil com a abonat orgànic en plantacions adultes 
de fruiters augmenta el contingut de matèria orgànica dels sòls donada 
l’estabilitat de l’humus que conté, afavorint la millora gradual de sòl. A 
la vegada l’humus afavoreix el desenvolupament de les arrels de les 
plantacions millorant l’aprofitament dels fertilitzants tant els bloquejats 
com els aplicats al terreny .

Aplicació superficial  0,3 – 1,0tn/ha

Aplicació de Novihum® Argil en fruiters

Mejorando el suelo.


