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Calcigran® 

92 % CaCO3 + 3 % MgCO3 

Granulované, bezprašné vápenaté hnojivo pro trávníky 

 

 Calcigran® je granulované a bezprašné vápenaté hnojivo pro trávníkové plochy.  

 Hnojivo optimálně zásobuje vegetační vrstvu vápníkem a zvyšuje pH.  

 Calcigran® je stálé a trvalé, velmi jemně granulované hnojivo s okamžitou účinností více jak 50%. 
To zaručuje zejména na písčitých substrátech dobré, okamžité a také dlouhodobé působení.  

 Předností tohoto vápenatého hnojiva je absence mazlavosti, čímž se zamezuje zašpinění trávníku, 
které se vyskytuje u jiných granulovaných vápenatých hnojiv.  

 Velmi jemná granulace zajišťuje vynikající průnik hnojiva i do nejhustších a nízce sečených 
trávníků. Díky jemnému granulátu je aplikace hnojiva velmi rovnoměrná a bezprašná.  

 Calcigran® je vyráběn procesem změkčování vody jako uhličitanový vápník s obsahem 92% 
CaCO3 a 3% MgCO3. Při výrobě nejsou používány příměsi syntetických látek.  

 Kromě 3% MgCO3, což odpovídá 1,5% MgO obsahuje Calcigran® stopové množství bóru.  

 Calcigran® je schválen i pro ekologické zemědělství v souladu s nařízením (EHS) č.2092/91.    
 

Použití: 

 Během celého roku, zejména v období od února do sprna.  

 Pro průběžné hnojení každý 2-3 rok.  

 

Doporučené dávkování: 

 Fotbalová hřiště, ostatní trávníky      150 - 300 g/m² 

 Golfové trávníky        100 - 200 g/m² 

 Přesné dávkování hnojiva zajistí EUROGREEN rozmetadlo nebo štěrbinový aplikátor.  

 

 

Vápenaté hnojivo je vyrobeno z látek vznikajících při procesu změkčování vody. 

53  %   CaO - oxid vápenatý 
Zasaditá účinná složka je tvořena jako CaO: 53 %  
 
Dodavatel: EUROGREEN CZ s.r.o. • Náměstí Jiřího 2 • 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 
 

Obsah balení: 25 kg 

 

 

Výchozí látka: dekarbonizací a úpravou pitné vody 1,5 % oxidu hořečnatého MgO. 
 

Skladování: chladné a suché místo, otevřený obal při opětovném uzavření utěsněte, rozsypaný 
materiál ihned ukliďte (nebezpečí uklouznutí)! 
 

Použití: na všechny sportovní a okrasné trávníky po celé vegetační období 

Nástup účinku: krátkodobý a trvalý účinek, reaktivita > 50% 

Spotřeba hnojiva: 100 - 300 g/m2, v závislosti na hodnotě pH půdy 
 
Další doporučení aplikace viz výše, vápník je obsažen jako CaCO3 (uhličitan vápenatý). 
 
Skladovat v chladu a suchu.       

Výr. číslo: 1285 100      Granulát: 95% 0,2 - 1,7 mm 

 


