
Omya Magprill®
Optimering för årets skörd



Fördelar
·  Lättillgängligt kalcium och magnesium

·  Möjliggör noggrann spridning med  
minimala dammförluster

·  Lätt att sprida med egen centrifugalspridare

·  Bra vid precisionsodling och punktbehandling

·  Lämplig för användning i ekologisk odling

Omya Magprill® är ett gödselmedel som innehåller 
både magnesium och kalcium.

Det är en 2 - 6 mm granulerad produkt och 
därmed lätt att sprida - ett mycket bra val för 
jordar med magnesiumbrist och lågt pH.

Magnesium är betydelsefull för en väl fungerande 
fotosyntes. Plantor som tappar sin mörkgröna färg 
kan vara ett första tecken på magnesiumbrist.

Omya Magprill® - en utmärkt källa för 
magnesium och kalcium

Säkra magnesiumtillgången
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Egenskaper hos Omya Magprill®

Ämne Typvärde

Kemisk  
analys

Ca 25%

Mg 9,5%

Partikel-
storlek

Före  
Granulering

Efter  
Granulering

0 - 0,2 mm 2 - 6 mm

Volymvikt 1,2 kg/l

CaO 55%

Förpackning Storsäck 600 kg

NPK-effektivitet vid olika pH

ph N P K

4,5 30% 23% 33%

5,0 43% 31% 52%

5,5 77% 48% 77%

6,0 89% 52% 100%

6,5 100% 100% 100%

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

Jordart kg / ha*

Sand 60

Lättlera 80

Mellanlera 100

Styv lera 120

*  Om din jord är mullrik öka givan med 150 kg/ha. 
Omya rekommenderar regelbunden markkartering och 
råd från din växtodlingsrådgivare


