За „Калциферт” …
„Калциферт” е гранулиран варов продукт, за
който е доказано, че неутрализира почвената
киселинност. Подходящ е за всички култури,
включително тревни пасища, зърнени растения,
плодове, маслодайна рапица и дори хмел.

За повече информация относно „Калциферт”
и за да сте осведомени за разработването на
други продукти, свързани с „Калциферт”, моля,
посетете нашия уебсайт или се свържете като
използвате информацията по-долу.

Производствен завод:
Percival Lane
Runcorn
Cheshire
WA7 4UY
Офис за поръчки:
The White House
Gurney Slade
Somerset
BA3 4UU
Тел: 0800 6226023
Имейл: info@calcifert.co.uk
www.calcifert.co.uk
Вашият местен доставчик е:

“Калциферт” е направен от фино варовиково
брашно, комбинирано с водоразтворим органичен
сгъстител, състои се от твърди гранули с диаметър
от 2 до 5мм, които са произведени в Обединеното
кралство от варовик, който е добит в областта Пийк
Дистрикт (Peak District).
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Свържете се с нас ...
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Нанася се с помощта на
традиционно оборудване за
разпръскване

3
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Икономичен
Нисък обем на нанасяното
количество

Постигане на точния
баланс…
Следенето на pH на Вашата почва
и балансирането на почвената
киселинност са ключ за подобряване
на производителността на културата,
тъй като ниското pH на почвата намаля
растежа на културата и съответно на
цялата реколта.
Прилагането на гранулираната вар
“Калциферт” е бърз и лесен начин за
ефективното балансиране на почвеното
pH, подобрява качеството и добива.

Защо да изберете „Калциферт”?

• Продуктът може да бъде разпръскван по всяко
време на годината и заедно с други торове
•

За разлика от традиционната вар, „Калциферт”
може да бъде нанасян върху голата почва или
по растящите култури

•

Нанася се по-малко количество спрямо
традиционната вар, което прави „Калциферт”
икономически ефективен.

Ползите от „Калциферт” са следните :

•

Одобрен е за органично земеделие

•

Варовиковите гранули са с нормален размер и
форма, което гарантира равномерно покритие
и бързо усвояване

•

Може да се използва за третиране на
определени участъци земя – което го прави
икономичен за третиране на малки площи

•

Лесно разпръскване с традиционни
земеделски пръскачки, благодарение на което
не е нужно да се наемат специализирани
външни фирми за нанасяне на препарата.

•

Може да се нанася с максимална ширина на
щангите на пръскачката до 36 метра

•

Безопасен за употреба – нетоксичен и
безвреден

„Калциферт” има много предимства спрямо
традиционната вар. Най-голямата полза за
обработвателите на земя е че не е необходимо
„Калциферт” да бъде нанасян от специалисти –
той може да бъде нанасян от Вас с помощта на
обикновено оборудване за разпръскване на торове.

Нанасяно количество…
Нанасяното количество зависи от типа на почвата ,
нивата на киселинност и вида на културата.
Скорошни опити върху песъчлива почва показаха,
че на дълбочина of 2-3 см, нанасяне на 248кг
„Калциферт” на хектар
увеличава pH средно с 0.9 в
рамките на четири седмици.
След четири месеца, на
дълбочина от между 2-15 см,
средното увеличение на pH е
0.6.

