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ELŐÁLLÍTÁS

A GEOKALKot, amely egy különösen gyorsan ható, a cukorrépa feldolgozásából származó mésztrágya, a nyers lének az extrakciós
berendezésben történő kinyerése során oldják ki a répaszeletekből a cukor és az úgynevezett nem-cukor anyagok mellett.

Mivel akadályozná a cukor kinyerésének további folyamatát, kiszűrése céljából mésztejet és szén-dioxidot adnak hozzá a nyers léhez.
Így keletkezik a kiszórható állapotú GEOKALK.

Különlegessége, hogy a talaj tulajdonságait kedvezően befolyásoló, gyorsan ható, tartamhatást is adó kalcium trágya.
Az eredeti anyag színe sárgásfehér, vagy szürkésfehér. Semmilyen adalékot nem tartalmaz, kis nyomásra porszerűen, könnyen omlik.
Szabadon depóniában megáll, megfelelő tárolás mellett a tábla szélén korlátlan ideig tárolható.

A GEOKALK használata ökológia gazdálkodásban is engedélyezett!

GEOKALK –TERMÉKADATOK*

1 tonna GEOKALK átlagosan tartalmaz ENNYIRE ÉRTÉKES A GEOKALK

Hektáronként 3 tonna kiszórt GEOKALK
kijuttatásával 1800 kg CaCO3 mellett közel 40 €
értékű tápanyagmennyiségeket is ki lehet helyezni,
ez a mésztrágyázást még gazdaságosabbá teszi.

* A megadott értékek a minimális beltartalomnak felelnek meg, és az
alapanyagoktól függően magasabbak is lehetnek.

Forrás: Axial
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AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN

1. Talajvizsgálatok alapján igazságügyi talajtani szakértőnk
segítségével parcella szinten meghatározzuk az Ön gazdasága
számára leginkább költséghatékony megoldást, így nem
fordulhat elő hogy Ön feleslegesen sokat vagy haszontalanul
keveset használ a GEOKALK mésztrágyából. Igény esetén több
éves meszezési programot készítünk, amely a vetéstervhez
illeszkedik. Az eredményeket a partnereinkkel közösen év végén
kiértékeljük.

2. Az GEOKALK meszező anyagának kijuttatásához a
legtöbb szervestrágya szóró gép megfelelő, de léteznek speciális
célgépek is a mésztrágya ideális hasznosításához. A GEOKALK
szakértői csapata segít Önnek a kijuttatás megszervezésében is.

3. Kérjen árajánlatot, mi egyedi feltételekkel kalkulálunk minden
ügyfél esetén a szállítási távolságot és a mennyiséget figyelembe
véve. Ez korrekt számítást eredményez, ahol nem Önnel
fizettetjük meg a többi vevőnk szállítási költségeit is, Ön pont
annyit fizet amennyiért az anyagot Önhöz tudjuk juttatni.

4. Az egész ország területén átlagosan nettó 15.000-25.000 Ft/t
áron leszállítva hozzájuthat a GeoKalk meszező anyagához. **

MIÉRTÉRTÉKES A GEOKALK:

1. Talajra hat, a nagyobb mennyiségű anyag kijuttatásának
köszönhetően nem csak a növénynek aktuálisan szükséges tápanyag
kerül a talajba
2. Talajtulajdonságokat kedvező irányba változtatja (vízhasznosulás,
talajszerkezet)
3. A növénykultúra akár több éves Ca szükségletét is kielégítheti
4. Tartamhatással lehet számolni (akár 2-3 év )
5. Gyors mésztrágya, maradék nélkül oldódik
6. Perzselő hatása nincs, közvetlenül az állományra is szórható
7. A pH érték emelésével javítja a talajéletet és a tápanyag feltáródást
8. Elősegíti a nitrogén felvételt, műtrágyázás hatékonyságát növeli
9. Intenzív gazdálkodáshoz költséghatékony Ca trágya
10. Szikesedés folyamatot gátolja
11. Az év bármely szakában rendelkezésre áll, rendelhető
12. Megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig eláll

A GEOKALK bármilyen talaj és kultúra esetén használható!

Forrás: Agrana

** A megadott árak irányárak, és a piaci, szállítási áraktól függhetnek. Kérjen
egyedi árat az info@geokalk.hu email címen
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