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®CALCIPRILL

Ÿ Îngrășământ și amendament pentru ameliorarea solurilor 
acide;

Ÿ Carbonat de calciu granulat (granulă de 2 – 6 mm), ideal 
pentru suprafețele de teren cu nivel optim de magneziu;

Ÿ Este realizat din pudră micronizată care este ulterior 
granulată, pentru a facilita aplicarea pe suprafața solului 
fără a produce praf.

Ÿ Îmbunătățește conținutul în calciu al solului, ca element 
nutritiv (oligoelement);

Ÿ Realizează rapid îmbunătățirea pH-ului solului, urmată 
de un răspuns imediat din partea culturii. Se aplică la 
orice cultură agricolă și este ideal pentru ameliorarea 
rapidă a pH-ului solului;

Ÿ Are o eficacitate de 10 - 15 ori mai mare decât 
amendamentul obișnuit deoarece produsul este 
micronizat; rezultă astfel o suprafața activă de contact a 
particulelor de neutralizare a acidității solului foarte 
mare;

Ÿ Este foarte reactiv, doza la hectar este de circa 10 ori mai 
mică în comparație cu amendamentele obișnuite;

Ÿ Corectează rapid și pe termen lung pH-ul acid al solului;
Ÿ Ajustarea rapidă și corectă a pH-ului permite utilizarea 

mai eficientă a îngrășămintelor;
Ÿ Se poate utiliza pentru tratarea solurilor din zonele cu 

probleme de aciditate crescută;
Ÿ Este o excelentă sursă de calciu și magneziu, elemente 

nutritive esențiale, importante pentru structura peretelui 
celular al plantei și fotosinteză; 

Ÿ Mărește eficiența îngrășămintelor aplicate și absorbția 
elementelor nutritive de către plante;

Ÿ Îmbunătățește structura, textura și porozitatea solului;
Ÿ Îmbunătățește capacitatea de schimb cationic a solului; 
Ÿ Îmbunătățește capacitatea de reținere a apei în sol;
Ÿ Îmbunătățește structura, permeabilitatea și activitatea 

microorganismelor din sol;
®

Ÿ Datorită granulației, Calciprill  poate fi aplicat singur sau 
asociat cu îngrășăminte și în paralel cu semănatul;

Ÿ Se poate aplica la pregătirea terenului, primăvara sau 
toamna, fie înainte de semănat, încorporat la adâncimea 
de semănat, fie odată cu semănatul;

Ÿ Se poate aplica ușor, uniform și fără eliminarea unor 
cantități mari de praf, cu mașina de aplicat îngrășăminte;

Ÿ Este certificat pentru utilizarea în agricultura ecologică.

CaCO  913

MgCO  23

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea 
directă a razelor solare și a căldurii.

Saci de 500 kg și 25 kg. 

OMYA INTERNATIONAL
®Calciprill  este marcă înregistrată Omya International.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

Doze de aplicare (creștere pH cu 0,5 unități)
Textura solului    Doza (kg/ha)  
Nisipos     300  
Lutos     500  
Argilos     625  
10-15% Materie organică    750  
+ 25% Materie organică    1000  

Eficiența îngrășămintelor în funcție de pH-ul solului (din 
randamenul curent de utilizare)
 pH 4.5 pH 5.0 pH 5.5 pH 6.0 pH 6.5
N 30 % 43 % 77 % 89 % 100%
P O  23 % 31 %  48 % 52 %  100%2 5

K O 33 % 52 % 77 %  100 % 100%2

APLICARE ȘI DOZARE

® CALCIPRILL S14

Ÿ Îngrășământ și amendament pe bază de sulfat și 
carbonat de calciu granulat;

Ÿ Amestec de gips și cabonat de calciu micronizat, special 
granulat pentru o aplicare ușoară.

Ÿ Este o excelentă sursă de sulf și calciu, nutrienţi 
importanţi pentru producţia agricolă;

Ÿ Îmbunătățește structura solurilor alcaline/ bazice;
Ÿ Scade pH-ul solurilor alcaline/ bazice;
Ÿ Îmbunătățește calitatea produselor recoltate (conţinut de 

gluten, proteină, ulei);
Ÿ Mărește absorbţia azotului de către plante și eficienţa 

îngrășămintelor aplicate;
Ÿ Crește rezistenţa plantelor la anumite boli;
Ÿ Este certificat pentru utilizarea în agricultura ecologică.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

CaCO  393

SO  353

COMPOZIȚIE %

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

ATENȚIONĂRI

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea 
directă a razelor solare și a căldurii.

Saci de 600 kg.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR
OMYA INTERNATIONAL

®Calciprill  S14 este marcă înregistrată Omya International.
APLICARE ȘI DOZARE

®Cultura SO  (kg/ ha) CALCIPRILL   3

  S14 (kg / ha))
Cereale 10 – 25 70 – 175
Rapiță 45 – 70 315 – 500
Lucernă 25 – 30 175 – 210
Sfeclă de zahăr 25 – 30 175 – 350
Cartofi 15 – 20 100 – 140

Se administrează ușor, uniform și fără prăfuire, primăvara sau 
toamna, la pregătirea terenului, înainte de semănat, odată cu 
semănatul – pe rând sau în cursul vegetației – direct la 
suprafață.
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