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Extremt finmald dolomitkalk 
- löser sig lätt

Gödsling och kalkning 
- i ett moment

Årlig kalkning 
- säkert och bra

Innehåller magnesium 
- bra i vall

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



Så här funkar det
• Du har flytgödsel och marken behöver 
 kalkas. Grödan mår bra av magnesium 
och kalcium.

• Den enkla och praktiska lösningen på allt 
detta är att blanda in kalk i flytgödseln 
och utnyttja gödselns och kalkens posi
tiva egen skaper i en körning. Enkelt!

• Magnum 12 Mjöl passar perfekt för 
inblandning i flytgödsel eftersom 
kalk partiklarna är extremt finmalda, 
 vilket gör dem lättlösliga i flytgödseln. 
 Sam tidigt kommer pH- och växtnärings
effekten snabbt!

Vilka grödor?
Att spetsa flytgödseln med Magnum 12 Mjöl 
fungerar i alla grödor. Produktens innehåll 
av 12 % magnesium gör den extra lämpad 
för spridning i vall. Magnum 12 Mjöl inne
håller även 20 % kalcium - ett näringsämne 
som ger starka cellväggar och motstånds
kraft mot svamp- och bakterieangrepp. 
En viktig egenskap, speciellt i potatis- och 
grönsaksodling.

Praktiskt & enkelt 
Det är enkelt att dosera mängden kalk i 
flytgödselbehållaren. Tabellen på höger 
sida anger hur mycket Magnum 12 Mjöl 
du tillför för att få önskad kalkeffekt i olika 
mängder flytgödsel. 

Magnum 12 mjöl levereras i storsäck eller 
bulk. Inblandning i flytgödselbehållaren ska 
alltid ske i samband med omrörning.
Storsäcken lyfts och töms i pricip på 
 likartat sätt som vid tömning av utsäde 
och gödning. Allt arbete med flytgödsel ska 
ske med beaktande av gällande säkerhets
föreskrifter.
Bulkleverans med bulkbil får endast ske 
med fast anslutning och med krav mot-
svarande de som ställs vid lossning av 
foder i bulk.
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Kalk behövs

Kalk behövs för att höja 
pH och mot verka för
surning i marken. Försur
ning sker naturligt vid 
grödornas närings upptag 
och bortförsel, mark
andning, samt anvädning 
av NPK och andra sur
görande gödselmedel.

Rätt pH ger ökad göd
slings  effektivitet,  djupare 
rottillväxt,  porösare mer 
lätt bearbetad jord och 
ökad aktivitet hos maskar 
och mikroorganismer.

pH är ofta lägre i det 
översta mark skiktet där 
många  viktiga tillväxt
befrämjande aktiviteter 
sker. Omya rekommen
derar därför årlig kalk
ning för att grödan 
alltid ska ha de bästa 
f örutsättningarna!

Magnum 12 Mjöl, kg/m3 flytgödsel

Spridning 
flytgödsel, m3 /ha

Önskad kalkeffekt

Mindre Medel Högre

15 20–25 30–35

25 20–25 30–35

35 20 25–35

Kalk i flytgödsel              –  i praktiken
Rekommenderad mängd Magnum 12 Mjöl 

i flytgödsel vid årlig kalkning

Rekommendationen bygger på årlig kalkning. Koncentrationen Magnum 12 Mjöl får inte överstiga 
4 % i flytgödselbehållaren. Ingen av rekommendationerna i tabellen nedan överstiger detta värde.

Storleken har betydelse!
Kalkpartiklarna i Magnum 12 Mjöl är pyttesmå, 
cirka 0,04 mm. Dessa partiklar blandar sig lätt i 
gödseln och får snabb effekt i marken.

För att få en uppfattning av hur otroligt små 
 Magnum 12 Mjöl-pratiklarna är, låt oss göra en 
jämförelse:

Storleksförhållandet mellan ett gödselkorn 
(lilla pricken vid pilen nedan) och 
en fotboll - är jämförbart med 
storleks förhållandet mellan 
de  extremt finmalda kalk
partiklarna i Magnum 12 
Mjöl och tradi tionellt 
 krossad kalksten.
För en god spridning 
och snabb effekt är 
det uppenbart att 
 ”fot bollen” är en dålig 
idé medan många, 
många små korn är 
ett framgångsrecept.
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Råvaran till Magnum-produkterna bryts i våra gruvor i Örebro och Sala av Björka Mineral.

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.

Kontakt: 
Björka Mineral AB c/o Omya AB. Tel: 040-20 67 00
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