
Kalkcyanamide - 
Goed voor de bodem,
goed voor de druiven!

www.kalkcyanamide.de

Kalkcyanamide betekent gelijkmatige en langdurige stikstof en goed beschikbare Calcium.
Dit zorgt voor een harmonische groei van de druivenstokken en een volledige benutting tot in de herfst.
Een verder voordeel tegenover andere stikstofmeststoffen is de bodemreinigende werking.
Daardoor staat kalkcyanamide dan ook garant voor opbrengst en beste kwaliteit in de wijnbouw.

Stikstof aangepast een de behoeften
! vroege toepassing - zekere werking
! bescherm tegen nuitspoeling
! bevordert de wortel- en houtvorming

Stikstof gecombineerd met Calcium
! Calcium versterkt het plantweefsel
! voorkomt lamsteligheid
! levert bovendien ijzer tegen chlorose

Bodemreinigende werking
! goede nevenwerking tegen onkruidzaden,

kiemende en jonge onkruiden
! werkt tegen bodemgebonden

schimmelziekten zoals o.a. roodvuur
! ook minder aantasting door aardrupsen
! de kalk verbetert de bodemstructuur

en bevordert het bodemleven
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Wanneer en hoeveel kalkcyanamide?
Strooi 200 tot 400 kg/ha PERLKA® , gekorrelde

kalkcyanamide in het vroege voorjaar tot
minstens 10 tot 14 dagen voor het uitlopen. 

Kalkcyanamide in het voorjaar = kwaliteit in de herfst
Vroege toepassing - zekere werking
Kalkcyanamide wordt voor het uitlopen van de wijnstokken
gestrooid. De langdurige werking zorgt ervoor dat de stikstof in
de zomer nog volledig in de wortelzone aanwezig is.
De ammoniumstikstof zorgt voor de vorming van nieuwe wortels
waardoor de andere voedingsstoffen beter opgenomen worden.
Door het in kalkcyanamide aanwezige ijzer wordt de gebrek-
ziekte chlorose vermeden.

Gezonde wijnstokken - hoge kwaliteit
De uit kalkcyanamide vrijkomende cyanamide werkt tegen vele
ziekten en ook ongedierte die in de bodem overleven.
In de praktijk wordt zo en vermindering van aardrupsen en van
de schimmelziekte roodvuur vastgesteld.
Dezelfde vrije cyanamide heeft een goede nevenwerking tegen
opkomende en jonge onkruiden. In wijngaarden met een
grasstrook wordt de kalkcyanamide gestrooid op droog gras dit
om schade aan de grasstrook te voorkomen

Kalkcyanamide, PERLKA®, wordt verkocht in: 
- zakken van 25 kg op pallet (1.000 kg)
- zakken van 50 kg op pallet (1.500 kg)
- big-bags van 600 kg

PERLKA® bevat - 19,8% stikstof (N) 
- 50,0% kalk (CaO)
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