
Az aktí v kalcium ereje!

Talajainkat a savanyító tényezők, 
savanyító hatások folyamatosan érik, 
napjainkban még intenzívebben, 
mint akár a közelmúltban is. Ennek 
jelei egyértelműen láthatóak - rossz 
víz-, levegő-, és hőgazdálkodású 
talajok, a tömörödött , nehezen 
művelhető, vagy éppen szerkezet 
nélküli talajállapot -, illetve 
közvetlenül akár nem is láthatóak – 
ilyen a romló műtrágya hasznosulás, 
degradálódó talajélet, kórokozó 
mikroszervezetek túlsúlyba kerülése. 

A probléma megoldása nem 
bonyolult.

A TERRACALCO® 95 segítségével 
a hatékony meszezés egyszerűen 
kivitelezhető.
Hatóanyaga aktí v kalcium (kalcium-
oxid), amely a talajnedvességgel 
azonnal reakcióba lép és 100%-ban 
hasznosul. Szemcsés szerkezetének 

és kezelhető hektáronkénti  dózisának 
(0,1 – 1t/ha) köszönhetően műtrágya 
szóróval könnyen kijutt atható 
talajmeszező anyag, amely a talajban 
gyorsan fejti  ki jótékony hatását. A 
savanyú talaj kémhatását a semleges 
irányba mozdítja el, javítja a talaj 
szerkezetét, vízháztartását, ezáltal a 
szélsőségekkel szemben – pl. aszály 
– ellenállóbbá teszi, és elősegíti  a
talajélet intenzifi kálását, és javítja a 
műtrágya hasznosulást.

Gyors oldhatóságának, gyors 
hatásának köszönhetően a kijutt atás 
ideje rugalmasan illeszthető a 
technológiába.

Alkalmazásától mit várhatunk?

• Gyors és egyszerű kijut-
tathatóságot – azaz úgy
meszezünk, mintha műtrágyát
szórnánk

• Gyors hatást – a meszezés és
pH emelkedés előnyei már a
meszezést követő kultúrában
érezhetőek

• Rendszeres ismételhetőséget
– akár minden évben meszez- 
hetünk, mivel egyszerűen 

kijutt atható anyagról, mérsékelt 
hektár dózisokról beszélünk.

Hogyan tároljuk a TerraCalco® 95-öt?

• Feltétlenül fedett , széltől,
nedvességtől védett  helyen

• Ömlesztett  kiszerelésnél opti -
mális a puff ersilóba betárolás,
amennyiben rendelkezésre áll.

Biztonságos felhasználás

• A kalcium-oxid erősen higroszkó-
pos, reaktí v anyag,

• Védőfelszerelés előkészítőknek
és felhasználóknak: védőruha,
védőkalap, védőkesztyű,
védőlábbeli, védőszemüveg, zárt
térben por elleni légzésvédő.
Kerülni kell a szembe, bőrre
jutást.

• További információkat a www.
carmeuse.hu oldalról letölthető
biztonságtechnikai adatlapon
talál!

Felhasználási 
útmutató
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Szántóföldi talajjavítás

Erdészeti  alkalmazás:

TERRACALCO® 95
 Röpítő tárcsás kijutt atáshoz!




