
Gipsz a gazdaságos talajjavításhoz – akár szikes talajokon is!

Berecz Sándor
mezőgazdasági üzletágvezető

Telefon: +36 20 316 7764 

E-mail: sandor.berecz@calmit-agrar.hu

www.calmit-agrar.hu

Calmit Hungária Kft.
2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.

Kénnel a nagyobb N-hatékonyságért!
A növényeknek 4 kg kénre van szükségük, ahhoz, hogy 10 kg nitrogént 
felvehessenek a talajból. Ha a talaj kénhiányos, a növények nem tudják 
felvenni és feldolgozni a nitrogént, így nitrogénhiányban szenvednek!

AGROCAL GYPSUM:
 tökéletes formában biztosítja a ként a nagyobb 

N-hatékonyságért
 mellett nincs kénveszteség a kilúgozódás során 

 hosszan tartó kénkészletet épít ki a talajban 

 könnyen használható, fl exibilis kijuttatású, olcsó termék
+45 kg SO

3

180 kg N

Napjainkban a kén az egyik fő terméskorlátozó tényező! 
A csapadékkal bevitt kén mennyisége az 1980-as évek több mint 100 kg/ha/évről napjainkra 
körülbelül 5 kg / ha /évre csökkent. Ennek fő oka a környezetkímélő kénmentes üzemanyagok 
használata és az ipari kipufogógázok tisztítása.

Az eredmény az, hogy Magyarországon szinte minden talajban óriási a kénhiány, így a növények is 
kénhiányban szenvednek.

Az AGROCAL GYPSUM ezt a hiányt pótolja: kénnel és kalciummal látja el a talajokat és a növényeket.

AGROCAL GYPSUM fejleszti a növények 
vízellátását is 
Az AGROCAL GYPSUM kalcium tartalma javítja a talaj szerkezetét 
és használata jobb víztárolási képességet eredményet a talajban.

EZ A HATÁS KIFEJEZETTEN LÁTVÁNYOS A MAGAS PH-JÚ, 
SZIKES TALAJOKON!

AGROCAL GYPSUM
használatával

AGROCAL GYPSUM
nélkül



1. Az AGROCAL GYPSUM-ot 
billencs teherautóval,  
az Ön területére / telep- 
helyére szállítjuk ki.

2. Az AGROCAL GYPSUM 
kijuttatásig szabadban 
is tárolható.

3. Rakodás homlokrako- 
dóval mészszóróra / 
tárcsás szervestrágya- 
szóróra.

4. Kiszórás univerzális 
röpítőtárcsás humusz- 
vagy trágyaszóróval  
ill. mészszóróval.

ÍGY HASZNÁLJA AZ AGROCAL GYPSUM – TALAJJAVÍTÓ GIPSZET
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Gipsz a gazdaságos talajjavításhoz – akár szikes talajokon is!

Az AGROCAL GYPSUM talajjavító 
gipsz kiszórás után egyenletes 
réteget képez.

*Pontos dózisok és a kijuttatás optimális tervezéséhez, valamint talaj- 
javításhoz kérje talajvizsgálattal kiegészített szaktanácsadásunkat!

AGROCAL GYPSUM ajánlott mennyiségei*
Talaj pH Könnyű  

szerkezetű talaj*
Közepes 

szerkezetű talaj*
Kötött  

szerkezetű talaj*

< 4,0 – 9,5

500 kg / ha / évente

vagy

1 500 kg / ha / 3 évente

AGROCAL GYPSUM kijuttatásának ideje*
Tavasszal/ősszel  

a vetőágy készítése előtt
Nyáron tarlóra  

kiszórva
Vagy az év során, 

integrálva

AGROCAL GYPSUM – TALAJJAVÍTÓ GIPSZ adatai:

Az 1009/2019 EK rendeletnek megfelelő műtrágya. 

Tápanyagtartalom: > 80% CaSO
4
, Kalcium-szulfát (gipsz)

Kalcium tartalom: > 15% Ca
Kéntartalom: > 45% SO

3

Nedvességtartalom: < 15% víztartalom 
Semlegesítési érték:  0% CaO – nincs hatása a pH-ra 
Szabadban tárolható:  24 hónap (tárolási feltételek  
 teljesítésével)

Finomság: 100% < 0,125 mm
Kiszerelése: ömlesztett
Kamiontétele: 25 t


