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BladCalcium 100 % naturlig kalkspat bestående av: 

Calciumkarbonat 79%. magnesiumkarbonat 4,6%, kisel3,8% och spårämnen som 

järn, koppar, mangan, selen och zink. 

Verkan 
BladCalcium® består av mikroskopiska kalkpartiklar med en storlek på under 

10 µm.  

Det är tillverkat med en unik patenterad process där kalkpartiklar ”kolliderar” 

under hög fart. De ultrafina kalkpartiklarna i BladCalcium® kan, till skillnad 

mot vanlig kalk, tränga in i bladet och relativt snabbt uppnå önskad effekt. 

Tillväxt, avkastning, kvalitet och därmed ökad motståndskraft efter behandling 

med BladCalcium®. 

Användning 
BladCalcium® löses upp i vatten och sprutas både på ovan - och undersidan 

av bladen och i vissa tillfällen direkt på frukt. Sprutningen skall ske tidigt på 

morgonen eller på kvällen - aldrig i klart solsken. Starta behandlingen tidigt i 

plantans utveckling. Med tillsättande av vätmedel kan effekten ökas och 

fällning undvikas. Allt efter planttyp används mellan 0,5 – 3 kg/ha. 

  

BladCalcium®  är lämpligt att användas i många olika kulturer,  både 

inom jordbruk och trädgårdsodling, men provspruta alltid. Speciell 

försiktighet skall iakttagas vid surväxter - och känsliga plantor. BladCalcium 

är ej farligt för människor, djur och miljön, om instruktionerna om användning 

följts. 

BladCalcium® får användas till ekologisk odling enl. danska regler. 

    

Vägledning vid tillredning av sprutvästka: Fyll tanken med 2/3 till 3/4 av 

den önskade vattenmängden. Börja omrörningen och tillsätt Calcium®. Fyll på 

den resterande mängden vatten under omrörning. Omrörning rekommenderas 

under utvattningen.( BladCalcium kan blandas med de flesta pesticider, men 

undvik stark syra och produkter med fosfor, då detta kan orsaka fällning till 

calciumfosfat  Fläckning kan förekomma om vattnet har för högt pH-värde. 

Provspruta därför alltid! Tendens till fläckar kan motverkas med tillsats av 

vätmedel. Utsprutning av  BladCalcium® bör ske direkt efter tillblandning. 

Dosering 

Exempelvis för sallad 

Not! Den nödvändiga vätskemängden/ha beror på spruttyp m.m. För god 

täckning rekommenderas en dosering av ca 0,2% (200gr i 100 

litervatten/1000 m2 )  

Sallad: när salladsplantan blivit ca 3cm i rosetten 1.a sprutning därefter 
sprutning varje vecka. 

 

Grönsaker: 0,5-2 kg/ha (3-4 behandlingar); i början eller efter fullt utvecklade 
karaktärsblad och därefter ca var 14:e dag. 

Kärn- och Stenfrukt: 1-3 kg/ha (3-4 behandlingar); start med de första bladen, därefter 

var 14:e dag – 4:de vecka. 
Prydnadsväxter: 0,5-3 kg/ha; med start på våren och därefter var 2-3:dje vecka eller när 

förhållandena kräver det. I växthus kan behandling ske under hela året. I växthus, men 

max varannan vecka. 
Raps och Majs: 1 kg/ha (1 behandling); vid bildandet av 4- 6 blad. 

Ärtfamiljen: 1-2 kg/ha (2-3 behandlingar); med början vid bildandet av 4-6 blad och 

därefter   var 3:e vecka. 

Potatis: 1,5-2 kg/ha (2-3 behandlingar); med början vid bildandet av 4-6:e bladet 

därefter var 3:e vecka. 
Gräs: 3-5 kg/ha; användning 2-3 dagar efter klipp, f.o.m. vår till höst- behandling vid 

behov. 
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