
• Inneholder,svært reaktiv , men samtidig trygg CaCO 3. Viktige næringsstoffer hentet fra
naturlige kritt i økologiske og trygg produksjonsprosess.

• Er granulert og lett løselig i vann som gir en rask pH-forandring av jorda og tilfører
planter viktige næringsstoffer.

• Aktiverer opptaket av nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium og bor.
• Stimulerer utviklingen av biologisk microflora.
• Forbedrer fysisk jordstruktur.

Bruk: 50-100 Kg pr da 

POLCALC III GENERASJON ®

GRANULERT KALK (regnr Mattilsynet 
8445)
93-98% kalsiumkarbonat CaCO3  fra teknisk
kritt, 100% reaktivitet

Et av elementene i jordbruksproduksjon er 
spørsmålet om bruk av stoffer som øker 
effektiviteten og kvaliteten. Vi ønsker å 
presentere et innovativt produkt som 
forbedrer plantedyrkinga. Krittkalk gjødsel 
fra POLCALC III GENERASJON ®

Først, et par ord om kalk. Plantehelse og etterfølgende produksjonseffektivitet er avhengig av en 
rekke faktorer. Jordas fysiske og kjemiske egenskaper utgjør en av de viktigste. For tiden er 
økende jordforsuring forårsaket av intensiv dyrking og miljøforurensning, blitt et alvorlig 
problem. Som vi vet har dette en svært negativ effekt på utviklingen av planter. PH-nivået i 
toppsjiktet i jorda som er for lavt, begrenser ikke bare evnen til opptaket av næringsstoffer, men 
aktiverer også opptak av giftige kjemikalier som er skadelig for jordstrukturen. Dette bringer oss 
til behovet for å bruke stoffer som inneholder kalk, da dette leverer uunnværlige næringsstoffer 
som igjen forhindrer negative endringer i jordas pH og forbedrer jordstrukturen. Hvorfor 
POLCALC III GENERASJON ® Det er for å unngå jordproblemer og senke risikoen for 
overdosering eller ødeleggelse av avlinger.



Produktspesifikasjoner: 
Sammensetning: 93-98% CaCO3 i tørrstoff 

Totalt Kalsium:34-36% 
Fuktighet: 5% (+/- 2%) 
Reaktivitet: 100% 
Nøytraliserende verdi: 50-55                     
Pulverfraksjon: fra 5-150 mikron Granulat      
Størrelse: 2-6 mm 
Produkt pH: 8 til 9,5 Volumvekt: 1,3 t / m3 (≈ 0,7 m3/ t) 
Emballasje: 500 kg storsekk med beskyttelse mot 
fuktighet
Forholdsregler: ingen - organisk produkt, ufarlig

Mob: 46697672 - epost: post@mineralexpressen.no - www.miex.no

Be om pristilbud i ditt område, Polcalc III Generasjon og SuperMag kan kombineres på 
lass 24 Tonn 
Kan benyttes i Økologisk produksjon 

Alle disse faktorene utløser en rekke prosesser som resulterer i vekstøkning, når den brukes 
riktig, POLCALC III GENERASJON ®

https://www.miex.no/polcalc-supermag
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