TURBOKALK
Turbokalk är en unik gödselförstärkt kalkprodukt
från Björka Mineral AB.

Turbokalk består av finmald kornad dolomitkalk och kväve i form av lättlöslig 
Kalksalpeter vilket gör produkten snabbverkande. Kornad kalk gör produkten
dammfri och lätt att sprida.
Turbokalk är ett prima jordförbättrings- och gödselmedel.

En ren naturprodukt
med bred effekt
Dolomitkalk är en ren naturprodukt som neutraliserar sura jordar (höjer pH-värdet), ökar den bio
logiska aktiviteten och gynnar uppbyggnaden av
en god markstruktur som ger luftigare jord. Rätt pH
gör dessutom näringsämnena mer lättillgängliga för
växterna. Förutom kalcium innehåller dolomitkalk
magnesium, ett viktigt ämne för växternas fotosyntes
och tillväxt.
Kalksalpeter består i huvudsak av lättillgängligt
kalcium och nitratkväve, den mest lättlösliga
kväveformen som ger snabb och säker kväveeffekt.
Turbokalk motverkar tillväxt av mossa och ökar
växternas motståndskraft mot sjukdomar. Ur miljösynpunkt är turbokalk det bästa alternativet för att
bekämpa mossa.

Rekommenderad
användning av
Turbokalk
12,5 kg Turbokalk räcker till cirka 150 m2
gräsmatta per växtsäsong. Under växtsäsongen rekommenderas T
 urbokalk en
gång per månad vilket ger en jämn och bra
tillförsel av kalk och kväve.
Kalka när marken är fuktig, men gräset
torrt. Det kan vara lämpligt att kalka i
samband med vattning.
Starta säsongen med en fullgödsling.
Använd ej produkten under
senhöst och vinter.

Tillverkningen av Turbokalk sker i Björka Minerals
anläggning i Glanshammar utanför Örebro och är
således en svensk produkt. Ett bra miljöval!

Björka Mineral AB c/o Omya AB, Malmö

Egenskaper
Ämne

Typvärde

Dolomitkalk

77 %

Kalksalpeter

23 %

Kalcium (Ca)

21 %

Magnesium (Mg)

9,3 %

Kväve (N)

3,6 %

Kemisk
sammansättning

Produktbeskrivning
Produktnamn

Turbokalk

Materialnummer

12,5 kg: 134592
600 kg: 134594

Förpackning

Säck 12,5 kilo,
600 kg storsäck

Spridning

Fungerar bra i de
flesta gödnings
spridare

Förvaring

Lagras torrt

Kontakt

Björka Mineral AB c/o Omya AB
Tel: 040-20 67 00

Partikelform

Korn

pH-värde, ISO 787-11

10

Neutraliserande värde, NV

42

Kalkvärde (BS-EN 14984
Metod B)

44/44 +/-3, 1 år/5 år

Volymvikt, ISO 787-11

1,3–1,5 kg/liter

Fukthalt, ISO 787-2

ca 1 %

Kornstorlek, upplöst form

Kornstorlek, granulerad produkt

0–0,2 mm
Medeltal

1–4 mm

Såll, passerar 7 mm

100 %

Såll, passerar 5 mm

95 %

Såll, passerar 1 mm

3%
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