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CSÖKKENTI A MŰTRÁGYA KÖLTSÉGÉT
NÖVELI A TERMÉSHOZAMOT ÉS PROFITOT



1. Az őszi káposztarepce mag keléséhez és fejlődéséhez sok, talajban elérhető  
kalciumra (Ca) van szüksége (dupla annyira, mint akár az őszi buzának)!

2. A őszi káposztarepce termése fokozható, a magasabb, ph 6,5–7,0 körüli talajokon 

3. A őszi káposztarepce gyökérgolyvás betegsége megelőzhető magas, vetésnél  
beállított talaj pH-val (pH < 9,0).

4. Az őszi káposztarepce tökéletes talajszerkezetet igényel, hogy finom gyökereivel  
dúsan szője át a talajt és elérje a vizet és tápanyagokat.

5. Az őszi káposztarepce kezdeti fejlődéséhez kiegyenlített vízellátásra van szüksége  
a talajból.

1. Az Agrocal 95 nagy mennyiségű, a növény számára azonnal felvehető  
kalciummal (Ca) látja el talajt.

2. Az Agrocal 95 stabilizálja a talaj pH értékét az ideális, termésfokozó pH 6,5-7 értékre.
3. Az Agrocal 95 magas koncentrációban megemeli a talaj pH-ját (> 9,0 pH),  

így megadályozva a repce gyökérgomba betegségeit.
4. Agrocal 95 azonnal javítja a talaj szerkezetét.
5. Agrocal 95 több, a növény számára elérhető vizet tart meg a javított  

talajszerkezetnek köszönhetően.

Felhasználás:
• Az Agrocal 95 kijuttatása vetés előtt, 1–7 cm-re bedolgozva ideális
• Az Agrocal 95-öt 600–800 kg/ha dózisban használható kalcium ellátásra
• Az Agrocal 95-öt 1000–1500 kg/ha dózisban kijuttatva védelmet ad  

a gyökérgolyva betegség ellen
• Az Agrocal 95 nem égeti a repce gyökerét.
• Az Agrocal 95 kijutattaható bármilyen röpítőtárcsás műtrágyaszóróval 

Termékadatok:
A 2003/2003/EK rendeletnek megfelelő műtrágya.

Szemcseméret: 3–8 mm
Mésztartalom: >95% CaO
Formátum: granulátum
Rostálása:  nagyon homogén
Sűrűség:  1.0 kg/L (ömlesztve)
Szem keménység: > 10 kg
Vízmegkötés: nagyon magas
Szórás szélesség: 24 m-ig

Bal oldalon meszezett, jobb oldalon meszezés 
nélküli, gyengébb repce állomány.

„Gyenge homoktalajunkon  

Agrocal 95-öt használva  

4,5-5,0 t/ha termést értünk el,  

még olyan évben is, mint  

a 2018-as, aszályos év volt.”

Manfred Steidl – osztrák farmer

„Mindig is meszeztük területeinket. De amióta 

váltottunk a mészkőlisztről (CaCO
3
) az Agrocal 

95 égetett mészre,a korábbi 3 t/ha termésünk 

elmozdult 5,0-5,5 t/ha-ra.”

Reich Rupert – mezőgazdasági  
szaktanácsadó, Ausztria

Mi az 5 fő talajfaktor, amivel magas repce termés érhető el?

Hogyan optimalizálja ezt az 5 fő talajfaktort az AGROCAL 95?

TALAJJAVÍTÓ MÉSZ, AMI FOKOZZA A REPCE TERMÉSÉT! 
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