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ANVENDELSE
• Optages både gennem blade og rodnet
• Hæver ikke jordens pH

BEMÆRK ENDVIDERE
Undersøgelser udført af Smith et al. 1989 
har påvist, at mangel på calcium har ført til 
øget modtagelighed af enkelte sygdomme 
på A. Capillaris (alm. Hvene) og F.r.ssp rubra 
(rødsvingelarter). En øget tilførsel af calcium 
har reduceret angreb af Pythium (skimmel) 
(Moore etal 1963) og Corticum (rød tråd) 
(Muse og Couch 1965).

ANVENDELSE
Selv om jorden har et betydeligt indhold af 
calcium kan der optræde calciummangel. 
Disse erkendes først i vækstpunkterne da 
calcium ikke kan mobiliseres fra ældre blade 
til nye blade. Calcium transporteres i plan-
ten med transpirationsstrømmen og man-
gel optræder derfor typisk i perioder hvor 
trans pirationen er lav.

DET BETYDER, AT CALCIUMMANGEL PRI-
MÆRT OPTRÆDER
•  I perioder med megen nedbør og/eller pe-

rioder med høj luftfugtighed 

•  I perioder med kraftig vækst (hvor græs-
sernes calciumoptagelse ikke kan følge 
med)

BEMÆRK. Kraftig vækst kan fremprovoke-
res ved kraftig gødskning med kvælstof.

DOSE:
BioCalcium anvendes vejledende I en 
mængde på 150 kg (ca. 110 l.)/ ha/år fordelt 
over 3 gange.Svarende til en dose på ca. 35 
l/ha/behandling.

UDBRINGNING:
BioCalcium, udbringes fortyndet i 200 -250 
l vand, nemt, enkelt, rationelt og præcist 
med en standard marksprøjte, monteret 
med  almindelige dyser. BioCalcium må ikke 
blandes med andre produkter.
ADVARSEL
Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares util-
gængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/
øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern even tuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. Ved vedvarende 
øjenirritation: Søg lægehjælp. 
Indholdet/beholderen bort-
skaffes til autoriseret gen-
brugsstation.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioCalcium
BioCalcium er et calciumprodukt som er formuleret som en ægte opløsning. 
BioCalcium optages hurtigt af planterne og giver ikke golfspillerne gener i forbindelse 
med gødskningen. Derved er det nu muligt, på en nem og rationel måde, at tilføre et 
ofte overset makronæringsstof.

DEKLARATION 

Vægt %

Total N 2,00

CO(NH2)2 2,00

Ca 11,00

Vf 1,34

pH 8,38


