
groei door kennis

Samenstelling
• 39% CaO
• 56% SO3

Productinfo

CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plantaardige sector waarbij deelnemende toeleveranciers kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.

Calcium en zwavel in één korrel

Calcifert S
Calcifert S is uitermate geschikt om de 
beschikbaarheid van calcium en zwavel 
op niveau te brengen. 

Daarnaast is het mogelijk om de structuur 
van de bodem te verbeteren zonder de pH 
te beïnvloeden. Tevens zorgt de zwavel 
voor een efficiëntere opname en gebruik 
van de stikstof.

Calcifert S bevat zowel calcium als zwavel. Beide nutriënten zijn van essentieel belang voor de 
groei en kwaliteit van verschillende gewassen. Hoewel de bodemvoorraad voldoende kan zijn, 
is de vrij opneembare beschikbaarheid van deze twee elementen over het algemeen te laag. 

Strooitabel Calcifert S (bij een gift van 250 kg/ha en een rijsneheid van 10 km/u)

 
Schijf/
schoep

type

Aanbouw- 
hoogte

(cm)

Aftakas 
toerental

Afstelling
schoep/

uitstroompunt

Strooi- 
breedte

(m)

Amazone ZA-M OM 18-24 80 540 10/46 24

OM 24-36 80 540 5/42 24

Amazone ZA-M Ultra OM 24-48 80 720 11/49 24

Amazone ZA-V VS2 80 540 8/41 24

Kuhn Axis 30.1 S4 60 540 3,5 24

S6 60 540 1 24

Kverneland Exacta HL 285 mm 75 525 O 24

Lift 75 465 U 24
Accord HL + 5 letters 285 mm 75 540 T 24



Fysische eigenschappen
Wanneer uw strooiermerk niet in de strooitabel staat, kunt u de juiste instelling 
bepalen aan de hand van de fysische eigenschappen van het product.

Advies
De geadviseerde hoeveelheid Calcifert S is afhankelijk van het doel:
 • Voor een voldoende calciumbemesting: strooi 200 - 350 kg/ha
 • Direct na zaai preventief tegen verslemping: 300 - 400 kg/ha
 •  Voor de laatste grondbewerking in het voorjaar ter verbetering van de 

rooibaarheid in het najaar: 500 kg/ha, daarna inwerken

Werking
Het grote voordeel van Calcifert S is, dat het kan worden gebruikt voor  
verschillende doelen: voor extra voldoende beschikbare calcium, zwavel-
bemesting, als aanvulling op bladbemesting of als bodemverbeteraar. Daarnaast 
kan het ook op kleinere oppervlakten eenvoudig en snel worden toegepast.

Productinfo

Calcifert S:  
calcium en zwavel 
in één korrel!
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 Gemiddeld Laagste Hoogste

Soortelijk gewicht (kg/l) 1,28 1,26 1,31

Sterkte 2,00 1,50 2,60

Korreldiameter 0,0 – 2,0 mm
(5%)

2,0 – 3,3 mm
(65%)

3,3 – 4,75 mm
(25%)

> 4,75 mm
(5%)

Voordelen van Calcifert S:
 • Zorgt voor beschikbare calcium tijdens de teelt;
 • Versterkt de weerbaarheid van de bodem en het gewas;
 • Is een zeer zuiver calciumsulfaat product;
 • Heeft géén invloed op de pH van de bodem;
 • Leidt tot een betere stikstofopname en benutting.

Calcifert S is een merk van CropSolutions. Distributie vindt plaats via de bij CropSolutions aangesloten partners.  
Kijk op www.cropsolutions.nl bij welke partner het product verkrijgbaar is. Raadpleeg uw teeltadviseur voor een advies op maat.


