Informacje o produkcie
Calcifert…

Skontaktuj się z nami...

Calcifert to granulowane wapno, które – jak wykazano
– neutralizuje kwaśny odczyn gleby. Nadaje się do
wszystkich upraw, w tym upraw prowadzonych na
obszarach trawiastych, dla zbóż, owoców, rzepaku, a
nawet chmielu.

Dalsze informacje na temat Calcifert Granulated
Lime oraz innych produktów opracowywanych
przez przedsiębiorstwo Calcifert uzyskają Państwo
na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z
nami pod poniższymi adresami.

Zakład produkcyjny:
Percival Lane
Runcorn
Cheshire
WA7 4UY
Dział zamówień:
The White House
Gurney Slade
Somerset
BA3 4UU
Τel: 0800 6226023
Email: info@calcifert.co.uk
www.calcifert.co.uk
Państwa lokalny dostawca to:

Calcifert wykonany jest z drobnej mączki wapiennej
połączonej z rozpuszczalnym w wodzie lepiszczem
organicznym i zawiera twarde granulki o średnicy 2-5
mm, wytwarzane w Wielkiej Brytanii z wapna wydobywanego w regionie Peak District.

®

3

Produkt stosowany z
wykorzystaniem standardowego
sprzętu do nawożenia
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Korzystny cenowo
Wysoce wydajny

Właściwa równowaga…
Monitorowanie pH gleby oraz
zapewnienie jej właściwej kwasowości są
niezbędne dla podnoszenia jakości upraw,
ponieważ niski poziom pH gleby wpływa
na ograniczenie wzrostu upraw, a tym
samym wielkości zbiorów.
Stosowanie granulowanego wapna
Calcifert to szybki i prosty sposób na
skuteczne zrównoważenie pH gleby, a
jednocześnie poprawę jakości i wielkości
zbiorów.

Dlaczego Calcifert?

• Można go rozprowadzić w dowolnej porze roku,
również razem z innymi typami nawozów

Calcifert oferuje szereg korzyści w porównaniu z
konwencjonalnym wapnem. Zasadniczą korzyścią
dla rolników jest fakt, że Calcifert nie musi być
rozprowadzany przez specjalistycznych kontrahentów
– mogą Państwo zrobić to samodzielnie, z
wykorzystaniem standardowego sprzętu do nawożenia.

•

W przeciwieństwie do konwencjonalnego wapna
Calcifert można stosować bezpośrednio na ziemię
lub na rosnące uprawy

•

Większa wydajność produktu w porównaniu z
konwencjonalnym wapnem sprawia, że Calcifert
jest opcją korzystną cenowo

Korzyści produktu Calcifert obejmują:

•

Zaakceptowany na potrzeby upraw ekologicznych

•

Granulki wapna o regularnej wielkości i kształcie,
co zapewnia równomierne rozprowadzenie i
szybkie wchłanianie

•

Można go stosować punktowo – dzięki czemu
produkt ten jest ekonomiczny w przypadku
nawożenia niewielkich obszarów

•

Łatwość rozprowadzania z wykorzystaniem
standardowego sprzętu do nawożenia, co
ogranicza konieczność angażowania kosztownych,
specjalistycznych kontrahentów

•

Można go rozprowadzać w odstępach do 36
metrów

•

Bezpieczny w użytku – nietoksyczny i nieuznawany
za niebezpieczny

Ilość rozprowadzanego
produktu…
Ilość rozprowadzanego produktu będzie uzależniona
od rodzaju gleby, poziomu pH gleby oraz rodzaju
prowadzonych upraw.
Próby przeprowadzone niedawno na glebach
piaszczystych wykazały, że na głębokości 2-3 cm
zastosowanie 248 kg produktu
Calcifert na hektar spowodowało
podniesienie poziomu pH średnio
o 0,9 w okresie czterech tygodni.
Po czterech miesiącach, na
głębokości 2-15 cm, poziom pH
wzrósł średnio o 0,6.

