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Omya
®
Calciprill
Granulerad kalciumkarbonat

Omya Calciprill®
Den enda Kalk du behöver!

Tillförsel (för ökning med 0,1 pH-enhet)
Jordart

kg / ha

Sand/lerig sand

60

Sand/lätt mineraljord

100

Tyngre lerjord

125

10 -15 % organiskt material

150

+ 25 % organiskt material

200

NPK-effektivitet vid olika pH
Omya Calciprill® är en 2–6 mm granulerad kalkprodukt
bestående av mycket finmald höghaltig kalciumkarbonat. Den sprids enkelt med gödningsspridare vilket
gör att du inte behöver anlita externa entreprenörer
och kan köra när förhållandena är som bäst. Produkten
kan köras för sig själv eller i blandning med andra

pH

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

N

30%

43%

77%

89%

100%

P2O5

23%

31%

48%

52%

100%

K2O

33%

52%

77%

100%

100%

Egenskaper hos Omya Calciprill®

gödselmedel eller utsäde. Kalkpartiklarna i granulerna är
mycket mindre än i andra kalkprodukter vilket medför
snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning. Omya

Kemisk analys

Calciprill® kan användas på betesmarker och åkermark.
Sammantaget är Omya Calciprill® enkel att använda, har
snabb effekt och kan spridas med precision.

Partikelstorlek
Volymvikt
CaO

Fördelar med
Omya Calciprill ®

Materialnummer
Förpackning

Ämne

Typvärde

Kalcium, Ca

38%

Magnesium, Mg

0,6%

Före
Granulering

Efter
Granulering

0 - 0,1 mm

2 - 6 mm
1,2 kg/l
52%

178758
Storsäck 600 kg

·	Granulerna löses snabbt av dagg och regn,
precis som mineralgödsel.
· Kalken verkar direkt i marken med full effekt
spridningsåret.

Tillåten i ekologisk produktion
·	Omya Calciprill® är tillåten att använda i KRAV-certifierad

· Snabb pH-effekt och respons hos grödan.

produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning

·	Spridning med gödningsspridare förenklar

(EG) nr 834/2007 samt Kommissionens förordning

möjligheten att köra vid rätt tillfälle när
omständigheterna är som bäst.
·	Bra vid precisionsodling.
·	Utmärkt källa för kalcium som stärker
cellväggarna med ökad motståndskraft
mot svamp- och bakterieangrepp.

(EG) nr 889/2008. Granskning utförs av Kiwa Sverige AB.
·	Omya rekommenderar regelbunden markkartering och
råd från oberoende agronomiska rådgivare i första hand.
·	Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av
tungmetaller till den brukade marken inte överstiger
angivna gränsvärden enligt KRAV’s regel 4.4.7.
·	Högsta tillåtna giva av Omya Calciprill® är 900 kilo
per hektar och år.
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Omya has taken every possible care to ensure that the information herein is correct in all aspects. However, Omya cannot be held responsible for any errors or omissions which may be
found herein, nor will it accept responsibility for any use which may be of the information, the same having been given in good faith, but without legal responsibility. This information
does not give rise to any warranties of any kind, expressed or implied, including fitness for purpose and non-infringement of intellectual property. The technical information presented
comprises typical data and should not be taken as representing a specification. Omya reserves the right to change any of the data without notice.
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