Σχετικά με το Calcifert…
Το Calcifert είναι ένα σκεύασμα που αποτελείται
από κόκκους ασβεστίου, οι οποίοι αποδεδειγμένα
εξουδετερώνουν την οξύτητα του εδάφους. Είναι
κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια, όπως βοσκότοποι,
σιτηρά, οπωροφόρα, ελαιοκράμβη, ακόμη και
λυκίσκο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Calcifert και για να ενημερωθείτε για άλλα
σχετικά προϊόντα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό
μας ή επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω
τρόπους.

Εργοστάσιο παραγωγής:
Percival Lane
Runcorn
Cheshire
WA7 4UY
Κέντρο παραγγελιών:
The White House
Gurney Slade
Somerset
BA3 4UU
Τηλ: 0800 6226023
Email: info@calcifert.co.uk
www.calcifert.co.uk

Τοπικός αντιπρόσωπος:

Παρασκευάζεται από υψηλής ποιότητας
μαρμαρόσκονη σε συνδυασμό με υδατοδιαλυτό
οργανικό συνδετικό και αποτελείται από σκληρούς
κόκκους διαμέτρου 2 -5 χιλιοστών, οι οποίοι
παράγονται από ασβεστόλιθο από τα ορυχεία του
Peak District στο Η.Β.
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Επικοινωνία...
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Εφαρμογή με συνήθη
εξοπλισμό
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Οικονομική λύση
Αραιά διαστήματα εφαρμογής

Η σωστή ισορροπία…
Ο έλεγχος του pH του εδάφους και
η εξισορρόπηση της οξύτητάς του
αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα για
την αυξημένη απόδοση της σοδειάς,
επειδή το χαμηλό pH στο έδαφος
περιορίζει την ανάπτυξη της σοδειάς σας
και συνεπώς την απόδοσή της.
Η χρήση των κόκκων ασβεστίου Calcifert
αποτελεί έναν γρήγορο, απλό και
αποτελεσματικό τρόπο εξισορρόπησης
του pH του εδάφους, βελτιώνοντας την
ποιότητα και τη απόδοση.

Γιατί να επιλέξετε το Calcifert;
Το Calcifert υπερέχει σε πολλά σημεία σε σχέση με
τον κοινό ασβέστη. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για
τους καλλιεργητές είναι ότι το Calcifert δεν χρειάζεται
ειδικό συνεργείο – μπορείτε να το εφαρμόσετε οι
ίδιοι, χρησιμοποιώντας τον συνηθισμένο εξοπλισμό.

•

Το Calcifert μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυμνό
έδαφος ή σε αναπτυσσόμενες καλλιέργειες, σε
αντίθεση με τον κοινό ασβέστη

•

Οι αραιότερες δόσεις που απαιτούνται σε σχέση
με τον κοινό ασβέστη καθιστούν το Calcifert
οικονομικό στη χρήση

•

Είναι εγκεκριμένο για βιολογικές καλλιέργειες

•

Η εύκολη εφαρμογή του με τον συνήθη
εξοπλισμό περιορίζει την ανάγκη για πολυέξοδα
εξειδικευμένα συνεργεία

Κατάλληλο για χρήση σε συγκεκριμένα σημεία
– ιδανικό από οικονομικής άποψης για μικρές
περιοχές

•

Χρησιμοποιείται σε λωρίδες πλάτους έως και 36
μέτρων

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο
του έτους και σε συνδυασμό με άλλα λιπάσματα

•

Είναι ασφαλές στη χρήση – μη τοξικό και
ακίνδυνο

Μεταξύ άλλων, το Calcifert έχει τα παρακάτω
πλεονεκτήματα:
•

•

•

Περιέχει κόκκους ομοιογενούς μεγέθους και
σχήματος, για ομοιόμορφη κάλυψη και γρήγορη
πρόσληψη

Συχνότητα εφαρμογής…
Η συχνότητα εφαρμογής ποικίλλει ανάλογα με το
είδος του εδάφους, την οξύτητά του και το είδος της
καλλιέργειας.
Πρόσφατες δοκιμές σε αμμώδες έδαφος έδειξαν
ότι σε βάθος 2-3 εκ., ποσότητα
Calcifert 248kg ανά εκτάριο
οδήγησε σε μέση αύξηση του
pH κατά 0,9 μέσα σε τέσσερις
εβδομάδες.
Μετά από τετράμηνη χρήση σε
βάθος 2-15 εκ., παρατηρήθηκε
μέση αύξηση του pH κατά 0,6.

