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KALK VERBETERT DE GROND
IN DE VOLLE BREEDTE

NIEUW

Betacal Carb
met 68% droge stoof
- Verbetert de opname van voedingsstoffen
- Bevat belangrijke sporen-elementen
- Verhoogt de opbrengst van veel gewassen

Postbus 100
4750 AC Oud Gastel
0165-525008

- Verbetert de bodemstructuur en de pH
- Droog product waardoor goede verdeling
- Jaarrond leverbaar en uit te rijden

W: www.betacal.nl
E: agrarischedienst@suikerunie.com

Betacal

Dé Kalkmeststof

Op de klei- en zavelgronden zorgt kalk voor een betere bodemstructuur
en een verbeterde pH. De kalkmeststof Betacal Carbo is de beste
bodemverbeteraar voor Midden- en Zuid Nederland. Betacal Carbo kunt
u direct laten strooien of desgewenst zelf.
VERHOOGT DE PH
Slechte groei van bieten wordt vaak veroorzaakt door een te lage pH. Ook
bij graan, maïs en grasland is dat het geval. Voor suikerbieten geldt dat de
pH minimaal 6 moet zijn. Zand- en dalgrond vragen om die reden dikwijls
een extra kalkgift.
VERBETERT DE STRUCTUUR
Het gevolg van een slechte structuur op zavel- en kleigronden is dat de
grond moeilijker te bewerken is. Op gronden met een goede kalktoestand,
is de verkruimeling
veel beter
waardoor het
zaai- en plantbed
van betere
kwaliteit is. Dat
ziet u terug in een
vlotte en betere
beginontwikkeling
van het gewas.

BEKALKEN VOOR ONDERHOUD OF REPARATIE
Voor het op peil houden van de pH op lichte grond is één keer per vier jaar
voorafgaand aan de bietenteelt 5 tot 10 ton Betacal Carbo voldoende.
Wilt u de pH van een perceel repareren, bereken dan via www.irs.nl
(betakwik, module ‘kalkbemesting’) hoeveel Betacal Carbo u nodig heeft
om de gewenste verhoging te realiseren.
BETACAL CARBO: 68% DROGE STOF

DAAROM Betacal® Carbo
• Voordelige kalkmeststof per kilo NW
• Fijne verdeling
• Hogere droge stof (ca. 68%) meer mineralen
• Hoge NW (minimaal 260)
• Zelf strooien of eigen loonwerker
• Elke werkdag jaarrond leverbaar
• Leverbaar in Midden- en Zuid Nederland

U KUNT Betacal Carbo BESTELLEN
BIJ UW AGENT/VERKOPER OF VIA SUIKER UNIE
(T: 0165-525008)
®
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