
Oxyfertil Ca 90 WR

Rūšis 01
CaO kiekis mažiausiai 90%
frakcija 1-3mm ir 3-7mm

Oksidinė forma su mažesniu kiekiu dulkinių dalelių

Paskirtis

•   Produktas skirtas sunkių ir vidutinių dirvų rūgštingumui 
neutralizuoti bei kokybei gerinti.

• Tinka visoms žemės ūkio šakoms.

Kalkių trąšos be magnio

www.lhoist.pl



Kaip naudojama

• Rekomenduojama naudoti įterpiant į dirvą. 
• Netinka naudoti ant augalų.
• Tinkamiausias išbarstymo laikas - nuėmus derlių ant ražienų.
• Galima naudoti  pavasarį prieš sėją įterpiant į dirvą.
•  Rekomenduojama barstyti esant sausam orui, kad nesureaguotų 

su aplinkoje esančia drėgme.
•  Po išbarstymo rekomenduojama dvi savaites palaukti, kol produktas sureaguos 

ir tik tuomet sėti ar sodinti augalus.
•  Kalkės granuliuotos (mažiau dulka), todėl jas lengva išbarstyti su trąšų barstytuvu.
•  Tiksli naudojimo norma nustatoma pagal dirvožemio pH tyrimus ir dirvožemio tipą.

Sudėtis

• Kalcio oksidas (CaO) min 90%
• Sudėtyje nėra magnio!
•  Produktas gaminamas išdeginant natūralias klintis, kurių pagrindinė sudedamoji 

dalis yra kalcio oksidas.
•  Į sudėtį nedideliais (natūraliais) kiekiais įeina maistinės medžiagos: S – siera; 

B – boras; Cu – varis; Fe – geležis; Mn – manganas; Mo – molibdenas; Zn – cinkas.

Granulių frakcijos: 1-3 mm arba 3-7 mm.
Produkto pakuotė: didmaišiai (1000 kg).
Sandėliavimo sąlygos: produktas turi būti sandėliuojamas saugant nuo drėgmės.
Sertifikatai:  produktas atitinka visus Europos Sąjungos keliamus reikalavimus 

kalkinėms trąšoms. 

Atsargumo priemonės

• Dirgina kvėpavimo takus ir odą
• Neįkvėpti dulkių
• Vengti patekimo ant odos
• Rimto akių pažeidimo rizika
• Naudoti akių/veido apsaugą
• Patekus į akis, nedelsiant gausiai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

Klientų aptarnavimo
Tel. 77 451 63 84
Faksas 77 451 63 77
el. paštas: cok@lhoist.com
www.lhoist.pl

M
ūs

ų 
at

st
ov

as

Gamintojas:
Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Gamybos vienetas Tarnów Opolski Gamybos vienetas Górażdże
ul. Świerczewskiego 5 • 46-050 Tarnów Opolski ul. Fabryczna 22 • 47-316 Górażdże

„Imlitex Agro“, UAB
Europos pr. 124,
Kaunas, Lietuva
tel.: 8 37 215057,
faks.: 8 37 215056


