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Magnum 12 Mjöl är en mycket finmald  dolmitkalk med god kalkeffekt och innehåll av  magnesium 
och kalcium. Vallar odlas ofta extensivt vilket kan ge ett lågt pH och låga magenesiumtal. 

Även intensivt  odlade vallar kan hamna i samma situation. Det ger skördebortfall och lägre kvalitet 
på  grovfodret. Magnesium riskerar att lakas ut ur mark med lågt pH vilket ökar risken för   

betes- och stallkramp hos djuren. 
Ofta sprider man flytgödseln på vallen.  Eftersom Magnum 12 Mjöl löser sig fint i 
flytgödsel är det praktiskt att tillföra det i flytgödsel behållaren och i ett moment 

- som årlig rutin - tillföra kalk, magnesium,  kalcium samt flytgödselns  växtnäring!

Hur blandas kalken i flytgödsel utan att 
falla till botten av behållaren?

Kalkpartiklarna i Magnum 12 Mjöl är pyttesmå, 0,04 mm, 
vilket är cirka 50 gånger mindre än traditionell krossad 
kalksten. Det gör att kalkpartiklarna ”mjölet” direkt löses 
i vätskan och effektivt binds till humus och organiskt 
material som svävar i flytgödseln. Tekniken att producera 
mjölet kallas mikronisering och går ut på finmalning och 
extrahering med luft som enbart frigör de allra finaste 
partiklarna!

Hur mycket kalk kan man blanda in              
i flytgödseln och vad händer om man 

 blandar i ”för mycket”?

Maximal inblandning är 4 % eller 40 kilo Magnum 12 
Mjöl/m3 flytgödsel. Det ligger en bit över våra högsta 
 rekommendationer för årlig kalkning. Tillsätter man mer 
än så finns det en risk för sedimentering till botten. Men 
det är inga problem - efter en tid kommer kalken i en 

 kemisk reaktion att reagera med gödseln och lösas upp.
Formeln för denna process är: 
CaMg(CO3)2 + 4H+ => Ca2+ + Mg2+ + 2CO2 + 2H2O

Varför är årlig kalkning så tilltalande?

Av flera anledningar:
* Försurningen pågår hela tiden - inte då och då - 

 eftersom det är grödans upptag, gödsling, och organisk 
 nedbrytning som sänker pH.

* pH varierar över året. Högst på vintern och lägst på 
våren och under växtsäsongen då ett bra pH behövs  
som mest.

* pH är lägre i ytan än längre ner i profilen på grund av 
faktorerna som nämnts ovan.

Dessa faktorer gör sammantaget att en årlig tillförsel i 
ytan ger en stabil och jämn pH-situatation i marken.
Och kanske lika viktigt: en ålig kalkning - som en rutin 
t.ex. i flytgödsel - gör att det alltid ”blir gjort” och man 
behöver inte planera större sällan återkommande kalkning..
Processerna i marken beskrivs bra i Omyas kalkskola på 
www.omyalantbruk.se

LIVSVIKTIGT
Klättra aldrig upp på 

gödselbrunnens kanter
Gå aldrig under hängande last
Lämna inte säcken hängande
Stå på fast mark och använd 
kniv med långt skaft för att 

skära upp säcken
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Det här verkar intressant! 
Vart vänder jag mig för 

mer information?
Gå in på vår hemsida www.omyalantbruk.se där det 
finns mycket intressant information och filmer som 
beskriver kalk och kalkens funktion i marken och 
även lantbrukare som berättar om deras erfarenheter 
av årlig kalknig. Vi finns även på 040-20 67 00

Jag har hört att pH inte får vara för högt 
i flytgödsel - så hur går det ihop med 
 kalktillförsel i flytgödselbehållaren?

Man kan blanda i kalk eftersom flytgödsel är starkt 
 buffrande vid pH mellan 6,5 och 7,5 och ”tål”  måttliga 
mängder kalk. Förklaring: kvävet i flytgödsel finns 
som  ammoniak och ammonium. Hög koncentration av 
 ammoniak medför risk för avdunstning och N-förlust. Det 
sker vid högt pH men samtidigt sker dock en  nitrifikation 
av ammonium-N som motverkar detta. Vid pH mellan 
6,5 till 7,5 i flygödseln sker övergång till ammoniak mycket 
långsamt (buffring), i det spannet kan man alltså tillsätta 
måttliga mängder dolomit som Magnum 12 Mjöl utan att 
pH höjs. pH bör dock ej överstiga 8 då ökar kväveavgången 
exponentiellt.

Jag har väldigt höga magnesiumtal, är 
 dolomitkalk rätt för min jord?

Det finns områden i Sverige, främst Mälardalen, som på 
grund av en stor magnesium-vittring är mindre lämpade 
för tillförsel av Magnum 12 Mjöl. Vid markkartering bör 
man förutom Mg-talet också lägga stor vikt vid realtio-
nerna mellan kalium och magnesium samt mellan kalcium 
och magnesium. Är kvoterna höga ska kalkning ske med 
 kalciumkarbonat utan magnesium som till exempel kan 
vara baserd på krita. Rådfråga gärna din växtodlings-
rådgivare för en bedömning.

Berätta lite mer om värdet av en bra 
 kalkstatus i marken!

Varje gröda har sitt optimala pH men det är inte konstant. 
Det varierar mellan fält, inom fält, men även som tidigare 
nämnts under växtodlingsåret. Det kan också vara så att 
man tillträder mark som med kort varsel måste korrigeras 
för ett lågt pH. Lösningen på detta är årlig kalkning med 
snabbverkande kalk. Med rätt pH vinner man mycket 
- några exempel:
Kemiskt: Ökad gödseleffektivitet - Bättre växtnärings-
utnyttjande - Djupare rottillväxt, mindre känsligt för torka 
och blöta.
Fysiskt: Porösare, mer lättbearbetad jord.
Biologiskt: Ökad aktivitet hos maskar och mikro organismer 
- Försvårar angrepp av vissa svampsjukdomar som 
 klumprotsjuka och Aphanomyces.

FRÅGOR & SVAR 
på inblandning och spridning av kalk i flytgödsel

Granulerade produkter Art.nr Ca Mg CaO-motsvarighet Förpackning

Magnum 12 Cu Granul* 216670 20% 12% 55% Storsäck 600 kg

Magnum 12 Granul 197132 20% 12% 55% Storsäck 600 kg

Malda produkter Art.nr Ca Mg CaO-motsvarighet Förpackning

Magnum 12 Bas - GH 198283 20% 12% 54% Bulk

Magnum 12 Bas - LB 205285 20% 12% 54% Bulk

Magnum 12 Mjöl - SX 196306 20% 12% 54% Storsäck 1500 kg

Magnum 12 Mjöl - GH 198281 20% 12% 54% Bulk

* Magnum 12 Cu Granul innehåller 450 gram koppar/ton.


