IZDELČNI LIST
Kalcevita AGRO (granulacija 0 - 4mm)
O Kalceviti AGRO 0-4 mm

Kalcevita AGRO 0-4 mm je apnenčev material, ki nevtralizira preveč kisla tla. Deluje postopno, saj se
pH vrednost tal po vnosu apnenca v tla poveča le nekoliko nad nevtralno vrednostjo (do približno pH
8,6), tudi pri zelo velikih odmerkih.
Je naravna in brez neželenih primeri, zaradi drobno mletih delcev pa ima dobro reaktivnost in
sorazmerno hitro nevtralizira kisline. Primerna je za uporabo pri ekološkem kmetovanju.

KEMIJSKE IN FIZIKALNE LASTNOSTI
PARAMETER
Kemijska sestava
CaCO3
CaO
MgO
SiO2
pH v destilirani vodi

PARAMETER
Granulometrija [v mm]
0 - 0,063 mm
0,063 - 0,125 mm
0,125 - 0,25 mm
0,25 - 0,5 mm
0,5 - 0,71 mm
0,71 - 4 mm

VREDNOST
>97 %
>54,3 %
<0,6 %
<1,5 %
9,59

VREDNOST
26 %
12 %
19 %
24 %
10 %
9%

PAKIRANJE

Kalcevita AGRO 0-4 mm je na voljo v velikih vrečah in v razsutem stanju.

KAKO IZBOLJŠUJE RODOVITNOST
Kalcevita AGRO 0-4 mm nevtralizira kislost
tal in s tem izboljšuje njihovo rodovitnost. Ustrezna kislost tal zagotavlja optimalno dostopnost
hranil, ki jih rastline potrebujejo za rast, delovanje koristnih mikroorganizmov in deževnikov
ter odstranjevanje presežka snovi, ki zavirajo rast.

DODATNE PREDNOSTI UPORABE
KALCEVITE AGRO 0- 4 mm

Velike vreče s težo 1000 kilogramov olajšajo
delo z manjšimi trosilniki, tudi z razsipalniki
za umetna gnojila, s katerimi je možno
dostopati tudi v vinograde in sadovnjake.
Dodatna prednost je granulacija izdelka, s
katero ob razsipavanju ne poškodujemo
debel dreves ali trte.

Kalcevita AGRO 0-4 mm poveča kakovost
humusa in posledično sproščanje hranil za
rastline. Optimalna preskrba tal s kalcijem poveča
PRIPOROČILA ZA UPORABO
rast korenin in spodbuja delovanje koristnih
Kalcevito lahko uporabljamo skozi celotno
bakterij, kar povečuje pridelek in kakovost sadja
leto. Količina je odvisna od vrste rastlin, pH
in vrtnin.
vrednosti tal in vrste tal. Podrobnejše nasvete
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Tudi na travnatih površinah Kalcevita AGRO
0-4 mm z apnenjem izboljšuje velikost pridelkov
na kislih tleh, saj z apnenjem odstrani presežek
snovi, ki ovirajo rast.
Kalcevita AGRO 0-4 mm obenem nadzira
delovanje celic, izboljša njihovo čvrstost in je
ključna za kakovost plodov sadja in vrtnin.

najdete v brezplačni brošuri, za katero nas pokličete ali obiščete www.kalcevita.si.

KOT DODATEK GNOJEVKI

Z dodatkom Kalcevite je gnojevka bolj
homogena, s tanjšo skorjo, lažje jo je
mešati. Bistveno manj smrdi in če jo dodajamo v hlev pod živali, je klima v hlevu
boljša. Pri aplikaciji na polja se lepše razprši,
hitreje spolzi z rastlin in bolje pronica v tla.

ROK UPORABE

Pri pravilnem skladiščenju je rok uporabe
neomejen. Priporočamo skladiščenje v
zaprtih in suhih prostorih.
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