IZDELČNI LIST – KALCEVITA APNENČEVA MOKA
O KALCEVITI APNENČEVA MOKA

Kalcevita je apnenčeva moka, ki se uporablja v prehrani živali kot vir
kalcija, v kmetijstvu za nevtralizacijo preveč kislih tal in večjo rodnost
rastlin ter kot dodatek gnojevki. Pomanjkanje kalcij v prehrani živali neugodno vpliva na rast,dnevne
prirastke, proizvodnjo mleka, nesnost kokoši in čvrstost jajčne lupine.
Kalcevita je naravna in brez neželenih primesi, 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
VREDNOST
Kemijska sestava
CaCO3
>97 %
CaO
> 54,3 %
MgO
<0,6 %
SiO2
<1,5 %
pH v destilirani vodi
9,59
Vsebnost kalcija (Ca): >38,8 %
Fizikalne lastnosti
Fino mlet apnenčev prah: 0 - 0,250 mm

PAKIRANJE

Kalcevita APNENČEVA MOKA je na
voljo v velikih vrečah po 1 tono, v
razsutem stanju (za prečrpavanje v
silose), v 20-kilogramskih vrečah in
v 5-kilogramskih vedrih, katerim so
priloženi pH lističi.

KALCEVITA V PREHRANI ŽIVALI

V prehrani živali je najbolj primerno
hranilo kalcijev karbonat (CaCO3).
Biološka uporabnost je visoka, uporaba
je enostavna, predstavlja pa tudi zelo
dostopen vir kalcija. Kalcevita se lahko
uporablja kot dodatek pri izdelavi
celotnih in dopolnilnih krmnih mešanic
ter kot nosilec za izdelavo vitaminskih,
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KAKO IZBOLJŠUJE RODNOST

Kalcevita 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.
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.
Kalcevita poveča kakovost humusa in posledično
sproščanje hranil za rastline. Optimalna preskrba tal s
kalcijem poveča rast korenin in spodbuja delovanje
koristnih bakterij, kar povečuje pridelek in kakovost
sadja in vrtnin. Tudi na travnatih površinah Kalcevita
izboljšuje velikost pridelkov na kislih tleh, saj z
apnenjem odstrani presežek snovi, ki ovirajo rast.
Kalcevita obenem nadzira delovanje celic, izboljša
njihovo čvrstost in je ključna za kakovost plodov sadja in
vrtnin.
Za apnenje površin svetujemo uporabo Kalcevite
GRANULAT do 4 mm. Ta je mleta bolj grobo, zato je
njeno delovanje dolgotrajnejše, hkrati pa prihaja ob
uporabi do manjšega prašenja.
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mineralnih in ostalih pripravkov v industriji krmnih mešanic. Fino mleta Kalcevita
(apnenčeva moka) je primerna za vse živali.
Kalcevita granulat do 4 mm je primerna za
kokoši nesnice in ostalo perutnino v
obdobju nesenja jajc, saj daje Kalcevita
boljše rezultate v kakovosti in čvrstosti
lupine jajc.

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.

Priporočene vrednosti so okvirne. Delež je
odvisen od sestave obroka in se nanaša na
suho snov obroka. Za nestrokovno in
nekontrolirano dodajanje v krmne zmesi ne
odgovarjamo.

ROK UPORABE

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