
Agri ProCalcium
Kalk til bladgjødsling med kalsium



Agri ProCalcium er en naturlig kilde til kalsium i form av 
ultrafine partikler av kalk som kan blandes med vann og 
sprøytes direkte på plantene.
Agri ProCalcium brukes til bladgjødsling med kalsium.  
De ultrafine partiklene danner et fint, jevnt dekke av 
kalk på bladene/veksten, og forsyner plantene med  
kalsium. Kalsium er et essensielt næringsstoff for vekst 
og kvalitet i avlingen

Behov for kalsium
Kalsium er et mineral som er viktig for struktur og  
stabilitet i celleveggene. Det er derfor en nøkkelfaktor 
for økt holdbarhet og kvalitet i avlingen.

Vekst Konsentrasjon
Ca g/kg ts

Vekst Konsentrasjon
Ca g/kg ts

Sukkerbeter 2 - 5 Kål 13 - 35
Hvete 2 - 10 Løk 15 - 22
Mais 2,1 - 10 Salat 12 - 23
Jordbær 6 - 25 Poteter 12 - 25
Epler 8 - 16 Tomater 16 - 32
Erter 12 - 20

Kalsium er viktig fordi det øker pollenvitaliteten, for- 
bedrer fruktsettingen og fruktutviklingen. Det stimulerer 
vegetativ vekst, øker holdbarhet og motstandsevne mot 
stress som planter kan utsettes for.

Egenskaper
Næringsstoffer Innhold

Kjemisk analyse Kalsium, Ca 36 %
NV verdi (CaO) 50
Pakning Småsekk 10 kg
Reg.nummer 9247
Produksjonssted 
og importør

Portugal. 
Omya Hustadmarmor AS/  
Franzefoss Minerals AS

Anbefalt bruk
Bland Agri ProCalcium med en minimumsmengde på 
50 liter vann pr kg produkt, og sørg for kraftig og konti-
nuerlig omrøring i sprøytetanken. Blandingen sprøytes 
direkte på bladene eller veksten, slik at overflaten blir 
godt dekt.

Anbefalt dosering
Kjernefrukt: Tilfør 0,5 kg pr daa når blomsterknoppene 
bryter, og 0,5-1 kg pr. daa fra kronbladene faller av, og 
frem til høsting, hver 7-14 dag.
Steinfrukter: Tilfør 0,5-1 kg pr daa, 3 ganger når kron- 
bladene faller av, samt 28 og 14 dager før høsting.
Grønnsaker: Tilfør 0,5-1 kg pr daa 14 dager etter planting, 
og gjenta om nødvendig hver 7-14. dag.
Salat: Tilfør 1 kg pr daa 14 dager etter planting og gjenta 
om nødvendig hver 7-14. dag.
Jordbær: Tilfør 1 kg pr daa før blomstring, og gjenta 3 
ganger hver 7-10. dag.

Fordeler med Agri ProCalcium
• Rent naturlig kalsiumkarbonat
• Pulver med innovativ formulering sikrer jevn for- 

deling på vekstene og forbedret opptak av tilgjen-
gelig kalsium.

• Plantene blir styrket mot sykdommer og stress
• Økt sukkerinnhold og mindre prikksyke i epler
• Lett anvendelig og praktisk i bruk
• Uten kjemisk tilsetning og anvendelig for økologisk 

landbruk  

Kilder: Omya International, www.omya.com 
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