
Naravni apnenec
za boljšo rodnost vaše zemlje 
in vir kalcija v prehrani živali

100 % 
naravno

Slovenski 
izdelek



Kalcevita je naravni 
material in je 

primerna tudi za 
ekološko

 kmetovanje
Na voljo v

5-kilogramskih vedrih,
20-kilogramskih vrečah, 

velikih 
1000-kilogramskih 

vrečah in  
razsutem stanju

Večji 
donos 

pridelka

Je naravna in brez neželenih primesi, 
zaradi drobno mletih delcev pa ima 
dobro reaktivnost in sorazmerno 
hitro nevtralizira kisline. Primerna 
je za uporabo pri ekološkem 
kmetovanju.

Podatki Centra za pedologijo 
in varstvo okolja kažejo, da je v 
Sloveniji dobra tretjina najboljših 
kmetijskih zemljišč prekislih in 
posledično manj rodovitnih.

Kalcevita je apnenčeva moka, ki nevtralizira preveč 
kisla tla. Deluje postopno, saj se pH-vrednost tal 
po vnosu apnenca v tla poveča le nekoliko nad 
nevtralno vrednostjo (do približno pH 8,6), tudi pri 
zelo velikih odmerkih.

Povečuje 
sposobnost 
zadrževanja 

vode

Omogoča 
absorpcijo 

mikroelementov

Rahlja 
prst

Zmanjšuje 
kislost



Izboljšuje rodovitnost
 ● Kalcevita nevtralizira kislost tal in s tem izboljšuje njihovo rodovi-

tnost. Ustrezna kislost tal zagotavlja optimalno dostopnost hranil, ki 
jih rastline potrebujejo za rast, delovanje koristnih mikroorganizmov 
in deževnikov ter odstranjevanje presežka snovi, ki zavirajo rast.

 ● Kalcevita poveča kakovost humusa in posledično sproščanje hranil 

za rastline. Optimalna preskrba tal s kalcijem poveča rast korenin in 
spodbuja delovanje koristnih bakterij, kar povečuje pridelek in kako-
vost sadja in vrtnin.

 ● Tudi na travnatih površinah Kalcevita z apnenjem veča količino pri-
delka na kislih tleh, saj z apnenjem odstrani presežek snovi, ki ovirajo 

rast.

 ● Kalcevita obenem nadzira delovanje celic, izboljša njihovo čvrstost in 
je ključna za kakovost plodov sadja in vrtnin.

Rok uporabe
Pri pravilnem skladiščenju je rok uporabe neomejen. Priporočamo skladi-
ščenje v zaprtih in suhih prostorih.

Kalcevita moka Kalcevita granulat

Fin apnenčast prah agregat 0–4 mm

Na voljo v 5-kilogramskih vedrih,
20-kilogramskih vrečah,
velikih vrečah − big bag in v 
razsutem stanju

Na voljo v velikih vrečah − 
big bag in v razsutem stanju

Fizikalne lastnosti

pH v destilirani vodi (H2O) 9,59

Kalcij (Ca) [mg/g] 399,4

Izraženo kot CaO [%] 55,90

Magnezij (Mg) [mg/g] 3,16

Izraženo kot MgO [%] 5,24

Prosti karbonati (CaCO3) [%] 97,70

Reaktivnost [%] 65

% glede na 
čisti CaO 51,2

% glede na 
čisti CaCO3

91,3

Nevtralizacijska 
vrednost

Kemijska sestava



Kislost 
tal

SplošNo o KISloStI tal

Kislost tal, merjena z vrednostjo pH, je zelo pomemben dejavnik pri pride-
lovanju vrtnin in poljščin, sadja v sadovnjakih in vinogradih, na travnikih in 
zelenicah … Primeren pH tal zagotavlja, da so hranila rastlinam dostopna 
optimalno. Bolj kot so tla kisla ali bazična, manj hranil je dostopnih rastli-
nam. Zato je priporočljivo prekisla tla nevtralizirati.

Kako bodo rastline uspevale in posledično kakšen pridelek boste uspeli 
pridelati, je tako odvisno tudi od kislosti tal. Kisla tla imajo slabo sestavo 

Rastline za rast potrebujejo optimalno kislost zemlje, 
ki omogoča optimalno črpanje hranilnih snovi iz tal. 
V Sloveniji je večina najboljših kmetijskih zemljišč 
prekislih, kar je običajno posledica gnojenja z 
mineralnimi gnojili.

Kisla tla imajo slabo sestavo in so slab vir pomembnih 
hranil (kalcija, magnezija, fosforja, dušika). 
Priporočljivo je, da kmetje in vrtičkarji na takih 
zemljiščih uporabljajo sredstva za nevtralizacijo 
kislosti, najpogosteje narejena na osnovi apnenca.

in so slab vir pomembnih hranil (kalcija, magnezija, fosforja, dušika). 
Največja dostopnost večine hranil je v območju vrednosti pH med 6 in 

7. Na dostopnost hranil pa posredno vpliva tudi aktivnost talnih mikro-

organizmov, na katere prav tako vpliva reakcija tal. Kisla tla so proble-

matična tudi zaradi povečevanja toksičnih elementov, kot sta aluminij in 
mangan, glavna povzročitelja slabše rodnosti.

Za slabši pridelek tako ni nujno krivo premalo gnojenja, ampak neprimer-
na kislost tal. Statistični podatki Centra za pedologijo in varstvo okolja ka-
žejo, da je v Sloveniji dobra tretjina najboljših kmetijskih zemljišč izrazito 

prekislih. V ravninskih področjih severovzhodne Slovenije, na potencial-
no najboljših poljedelskih površinah pa je prekislih celo 70 % zemljišč.

Nevtralizacija kislosti
Na preveč kislih tleh je priporočljiva uporaba 

sredstev za nevtralizacijo kislosti, ki so naj-
pogosteje narejena na osnovi apnenca. Zato 

se za nevtralizacijo tal uporablja tudi beseda apnenje. Apnenec s tem, ko 
se raztaplja v vodi, nevtralizira kislost tal.

Včasih so za apnenje zemlje uporabljali apno, danes se najpogosteje upo-

rablja apnenčeva moka. Apno in gašeno apno delujeta hitro, vendar sta 
zelo agresivna za žive organizme v tleh. Nasprotno pa apnenčeva moka 
(Kalcevita) deluje postopno, saj se pH tal po vnosu apnenca v tla poveča 
le nekoliko nad nevtralno vrednostjo (do približno pH 8,6) tudi pri zelo 
velikih odmerkih.
 

Kalcevita učinkuje 
počasneje od žganega 

apna, vendar dlje in 
brez poškodb živih 

organizmov



 ● Padavine in njihovo pronicanje skozi tla     
Prst v bolj vlažnih podnebjih je bolj verjetno kisla. Sčasoma namreč 

dež izpere iz zemlje osnovne elemente (kalcij, magnezij, natrij in ka-

lij), ki preprečujejo kislost zemlje. V močno deževnem letu postane 

zemlja še bolj kisla, ker voda izpira apnenec, zato je potrebno taka 

tla nevtralizirati oziroma apniti.

 ● Geološka osnova       

Prst, ki se razvije iz granita, bo bolj verjetno kisla kot tista, ki se 

razvije na skrilavcih in apnencih.

 ●  Organsko razpadanje      
Pri organskem razpadanju nastajajo pozitivni ioni vodika (H+), ki so 

vzrok kislosti. Organsko razpadanje na kislost tako kot pri deževju 

kratkoročno nima tako velikega vpliva, intenzivno pridelovanje pa 

igra pomembno vlogo pri večanju kislosti zemlje. 

 ● Intenzivno pridelovanje in gnojenje z mineralnimi gnojili  
Med rastjo pridelki absorbirajo osnovne elemente (kalcij, magnezij, 

natrij in kalij), da zadovoljijo svoje prehranske potrebe. To pa so 

tudi elementi, ki preprečujejo kislost zemlje. S povečevanjem pri-

delka se vsebnost teh elementov v prsti zmanjšuje. 

Razlogi za kislost tal
Za prekomerno kislost tal so štirje glavni razlogi

Merjenje kislosti
Priporočamo, da pred apnenjem izmerite kislost vaše zemlje (natančen 
postopek je predstavljen v nadaljevanju). V pomoč pri okvirnem ugota-

vljanju kislosti zemlje je lahko tudi sestava travne ruše na travniku:

 ● rastline, ki rastejo na zelo kislih tleh: rušnata masnica, mehka medena 
trava in jesensko vresje;

 ● rastline, ki rastejo na kislih tleh, so tudi razni šaši;

 ● rastlini, ki rasteta na manj kislih rastiščih, sta navadna pasja trava in 
ptičja grašica.

Če torej sestava travne ruše kaže na kislost tal, priporočamo podrobnejšo 
analizo zemlje in uporabo sredstev za apnenje.



Vsaka rastlina ima 
svojo idealno 

pH-vrednost tal, 
v kateri najbolje 

uspeva.

Optimalna kislost tal
Vrednost pH 7 predstavlja nevtralno reakcijo tal, vrednosti pH med 0 

in 6,9 pomenijo, da so tla kisla, vrednosti med 7,1 in 14 pa označujejo 

bazična (alkalna) tla. Večina rastlin najboljše uspeva v zemlji, ki ima 

vrednost pH 6,5 in so jim dostopna vsa potrebna hranila. Vrednosti pH 

med 6 in 8 so najugodnejše tudi za razvoj koristnih mikroorganizmov in 

deževnikov.

Vsaka rastlina ima svojo idealno pH-vrednost tal. Rastline, ki rastejo v 

zemlji, ki ima za to vrsto rastline neugoden pH, bodo slabše rasle, dajale 

slabši pridelek, sčasoma pa lahko tudi propadejo. Zato je potrebno za 

rast rastlin vzdrževati ustrezno raven pH tal.

Merjenje 
kislosti tal

poZNate pH SVoje 
ZeMlje?

Za natančne odmerke Kalcevite je potrebno 
poznati pH-vrednost zemlje. Sledenje je mogo-
če odmeriti s pomočjo brezplačnih lakmusovih 
pH-lističev, ki jih najdete v vedrih Kalcevite.

postopek 
1. pridobimo vzorec
Najprej na področju, kjer želimo 
preveriti pH-vrednost zemlje (vrt, 
trata, sadovnjak, vinograd …), 
vzamemo vzorec.  

Kaj potrebujemo?
Za izmero pH-vrednosti zemlje 
potrebujemo:

 ● vzorec zemlje

 ●  kozarec za mešanje

 ● 0,3 dl pitne vode

 ● žličko 

 ● pH-lističe 

Brezplačni 
pH-lističi 

v vedrih 
Kalcevite



2. nalijemo vodo
V kozarec vlijemo 0,3 dl pitne 
vode (ki jo lahko enostavno 
odmerimo s kozarčkom za žgane 
pijače).  

3. dodamo vzorec
Dodamo 2 čajni žlički zemlje in 
premešamo.  

4. vzorec mešamo
Mešanica mora stati približno 
dve uri. V prvi uri vzorec še 
nekajkrat premešamo. 

 

5. vzorec pustimo stati
V drugi uri pustimo vzorec stati, 
da se naredi usedlina. 
 

6. uporabimo lakmusov 
papir
Po dveh urah pomočimo 
obarvani del priloženega 
lakmusovega papirja (lističa) za 
približno dve sekundi v zgornji 
del mešanice. Obarvani del 
lističa bo v trenutku spremenil 
barvo.  

7. primerjamo barvo lističa
Barvo lističa takoj primerjamo z 
barvno lestvico na priloženem 
kartončku in odčitamo pH-
vrednost. (V našem primeru je 
listič pokazal, da je vzorčena 
zemlja zelo kisla).
Ko se lakmusov papir suši, 
spreminja barvo, zato poznejše 
primerjanje ni več točno.  

8. odmera Kalcevite
Glede na izmerjeno okvirno pH-
vrednost vaše zemlje poiščite v 
tabelah v nadaljevanju primeren 
odmerek Kalcevite in zagotovite 

primerne pogoje za rast.



Uporaba 
Kalcevite

NaSVetI Za UpoRabo

Količina sredstva za zmanjševanje kislosti je odvisna od vrste rastlin, pH-

vrednosti tal in v določeni meri tudi od vrste tal (težka, ilovnata tla potre-
bujejo več kot lahka, peščena tla). Veliko prednost Kalcevite predstavlja 
tudi dejstvo, da je praktično ni mogoče predozirati.

Za natančne odmerke Kalcevite je treba poznati pH-vrednost zemlje. Ob 
nakupu 5-kilogramskega vedra Kalcevita prejmete pH-lističe, s katerimi 
lahko izmerite pH vaše zemlje v vodni raztopini in natančno določite od-

merek Kalcevite. Pri določanju odmerkov Kalcevite upoštevajte tudi op-

timalne vrednosti pH za posamezne rastline. Večjim uporabnikom pripo-
ročamo izvedbo analize zemlje v pooblaščenem laboratoriju.

Navedene količine odmerjamo na nekaj let, odvisno od kakovosti tal in 
glede na potrebo rastlin po kalciju. 

Čas uporabe Kalcevite
Kalcevito lahko uporabljamo skozi celotno leto, saj ni agresivna za žive 

organizme v tleh. Njena uporaba je najprimernejša v jesenskem času ali 
zgodaj spomladi pred obdelovanjem tal, po potrebi pa lahko tudi med 

rastno dobo.

odMeReK KalceVIte [kg/1 m2]

Peščena tla Ilovnata do glinasta tla

pH tal

4,0 0,77 1,20

4,5 0,42 0,97

5,0 0,19 0,59

5,5 0,10 0,20

5,6 – 6,3 0 0,15

> 6,3 0 0

Predlagan odmerek Kalcevite na 
travnikiH, zelenici

Navedene količine odmerjamo enkrat na 3 do 4 leta.
Na vsakih 4 do 6 let priporočamo analizo zemlje v pooblaščenem laboratoriju, 
da ustrezno korigiramo odmerke.



Predlagan odmerek Kalcevite v 
SadOvnjaKIH In vInOgradIH

odMeReK KalceVIte [kg/1 m2]

Peščena tla Ilovnata tla glinena tla

pH tal

4,0 1,38 2,22 2,61

4,5 0,92 1,84 2,22

5,0 0,46 1,23 1,53

5,5 0,19 0,61 0,92

6,0 0 0,38 0,54

6,5 0 0 0,38

>7,0 0 0 0

Trajno zatravljeni sadovnjaki in vinogradi z optimalnim pH nad 5,5

Navedene količine odmerjamo enkrat na 3 do 4 leta.
Na vsakih 4 do 6 let priporočamo analizo zemlje v pooblaščenem laboratoriju, 
da ustrezno korigiramo odmerke.

Sadna vrsta pH 

borovnica 3,4 – 4,5
pri borovnici ne 
uporabljamo 
Kalcevite

breskev 5,5 – 7,0

Češnja 5,5 – 7,0

Hruška 5,5 – 7,0

jablana 5,5 – 7,0

jagoda 5,0 – 6,5

Kivi 6,5 – 7,5

Kostanj 4,0 – 5,5

leska 5,0 – 7,5

Malina 5,5 – 6,5

Marelica 6,5 – 7,5

oljka 6,5 – 8,5

oreh 5,0 – 8,0

Ribez 4,5 – 7,5

Robida 5,5 – 6,5

Sliva 5,5 – 7,0

Višnja 5,5 – 7,0

Vinska trta 5,5 – 6,5

Optimalen pH tal v 
sadovnjakih in vinogradih



Predlagan odmerek Kalcevite v 
zelenjavnem vrtu

OdmereK KalceVite [kg/1 m2]

Peščena tla Ilovnata do glinasta tla

pH tal

4,0 1,34 2,42

4,5 0,88 2,02

5,0 0,46 1,34

5,5 0,19 0,67

6,0 0 0,32

6,8 0 0

Apnimo pred vrtninami, ki so občutljive na kisla tla. 
Na vsakih 4 do 6 let priporočamo analizo zemlje v pooblaščenem laboratoriju, 
da ustrezno korigiramo odmerke.

Občutljive 

(pH 6,8–6,0)

Srednje občutljive 

(pH 6,8–5,5)

Malo občutljive 

(pH 6,8–5,0)

Blitva Brstični ohrovt Endivija

Brokoli Bučke Krompir

Cvetača Česen Lubenice

Čebula Fižol Motovilec

Kitajsko zelje Grah Rabarbara

Melone Hren Radič

Pastinak Jajčevci Sladki janež

Pesa Kolerabica Šalotka

Por Korenček  

Solata Kumare  

Šparglji Mesečna redkvica  

Špinača Ohrovt  

Zelena Paradižnik  

Zelje Peteršilj

Optimalen pH tal zelednjadnic



Predlagan odmerek Kalcevite 
na PoljiH

OdmereK KalceVite (polje s 4–8 % humusa) [kg/1 m2]

Peščena tla Ilovnata tla glinena tla

pH tal

4 1,37 2,25 2,68

4,5 0,9 1,86 2,25

5 0,47 1,21 1,52

5,5 0,2 0,57 0,8

5,9 – 6,7 0 0,29 0,35

>6,8 0 0 0

odMeReK KalceVIte (polje z do 4 % humusa) [kg/1 m2] 

Peščena tla Ilovnata tla glinena tla

pH tal

4 1,5 2,29 3,13

4,5 1,11 2,17 2,93

5 0,74 1,72 2,36

5,5 0,37 1,15 1,6

6 0,2 0,59 0,86

>6,5 0 0,33 0,39

Apnimo pred vrtninami, ki so občutljive na kisla tla. 
Na vsakih 4 do 6 let priporočamo analizo zemlje v pooblaščenem laboratoriju, 
da ustrezno korigiramo odmerke.

Poljščine pH

detelja 5,5 – 8,0

Grah 5,5 – 7,0

Hmelj 6,0 – 7,0

Ječmen 5,5 – 7,0

Koruza 5,5 – 7,0

Krmni sirek 5,0 – 7,0

Krompir 5,5 – 6,5

Oljna ogrščica 5,5 – 7,0

pšenica 5,5 – 7,0

rž 5,5 – 7,0

Sladkorna repa 6,5 – 7,0

Soja 5,5 – 7,0

Sončnice 5,5 – 7,0

Optimalen pH tal na poljih



aPnenJe VeČJih POVršin

Kalcevita granulat 0–4 mm je na voljo v velikih vrečah – big bag in v raz-

sutem stanju za uporabo s trosilci za mineralna gnojila ali večjimi, speci-
aliziranimi trosilci za apnenje, lahko pa se razstrosi skupaj z gnojem ali 
primešana gnojevki.  

Preko naših partnerjev imajo kupci Kalcevite možnost brezplačnega na-

jema manjših trosilcev kapacitete do ene tone apnenčevega agregata 
(Kalcevita granulat) ali apnenčeve moke (Kalcevita moka). V primeru 

uporabe Kalcevite v velikih vrečah – big bag je z njimi apnenje tal na nji-
vah, travnikih in sadovnjakih enostavnejše in udobnejše. Iz trosilca apne-
nec "teče" in ni razsipan, kot pri običajnih trosilcih, kar odpravi prašenje. 
Uporablja se lahko tudi za trosenje Kalcevite v razsutem stanju.

Kalcevito lahko trosimo tudi s trosilci za mineralna gnojila, s katerimi je 
možno dostopati tudi v sadov-

njake in vinograde. Z uporabo 
tovrstnih trosilcev je omogočeno 
enakomerno trosenje po vsej de-
lovni širini, oz. (odvisno od opre-
me) samo v levo ali samo v desno 
stran. Zaradi prilagojene granula-
cije Kalcevite ob trosenju ne po-

škodujemo debel dreves ali trte.

Brezplačen najem trosilca 
Najem trosilcev ponujamo v sodelovanju z našimi partnerji: Trgovine Jager, Zrno 
Raka in KGZ Sloga, kjer lahko trosilec ob nakupu Kalcevite po predhodnem do-
govoru tudi brezplačno najamete. Za podrobnejše informacije o pogojih najema 
povprašajte na njihovih prodajnih mestih oz. pri njihovih svetovalcih: 

 ● Zrno Raka (Ines Božič, 051 614 641 in 07 81 46 332), 
 ● Trgovine Jager (Prekmurje in Prlekija: Franci Šek, 031 718 034; mariborski in 

podravski okoliš: Vili Lupše, 041 725 985, in Jernej Peteršič, 031 506 325),
 ● KGZ Sloga (Gorenjska: Špela Černivec, 030 333 040; Štajerska: Suzana 

Šobernik, 051 336 122; Prekmurje: Andrej Serdt, 051 377 722; ostale regije: 
Nataša Miškulin, 051 377 402). 

Za vinogradnike in sadjarje ponujamo tudi manjši in ožji, 1,5 metra širok trosilec 
s pogonom na hidromotor. Več informacij: Trgovine Jager (Prekmurje in Prlekija: 
Franci Šek, 031 718 034).

trosenje 
Kalcevite



trosenje v hlevu in mešanje z gnojem 
Rejcem živali priporočamo, da Kalcevito uporabijo že v hlevih, ali pa jo na-
našajo kasneje v slojih na gnoj. Oboje ima številne prednosti; podrobneje 
o tem v nadaljevanju, ko pišemo o Kalceviti kot dodatku za izboljšanje 
gnojevke. Na tem mestu bomo predstavili dodatne prednosti tovrstne 
uporabe pri samem raztrosu: uporabljamo lahko običajne trosilce gnoja, 
kjer zaradi mešanice gnoja in Kalcevite ne prihaja do prašenja, olajšano 

je delo, saj gnojenje in apnenje preprosto združimo, s tem pa zmanjšamo 

tako smrad kot tudi zbijanje tal s kmetijskimi stroji.   
Kalcevito lahko 
trosimo tudi s trosilci 
hlevskega gnoja; 
če se odločimo 
za mešanje gnoja 
in Kalcevite, 
odpravimo prašenje, 
apnenje in gnojenje 
tal pa izvedemo 
istočasno.  

Kalcevito se 
priporoča dodajati 
že v hlevu (za 
izboljšanje kakovosti 
hlevskih tal, ležišč 
v boksih in klime), 
od koder pride 
v gnojevko in jo 
izboljša. 

Priprava na apnenje 
s Kalcevito granulat 
0–4 mm v razsutem 
stanju. 



Dostava in 
raztovarjanje velikih 
vreč Kalcevite 
granulat 0–4 mm. 

Tla po apnenju 
s trosilcem, iz 
katerega Kalcevita 
"teče", kar odpravi 
prašenje. 

V velikih vrečah 
– big bag je 
1.000 kilogramov 
Kalcevite.

Kalcevita granulat 
0–4 mm pri trosenju 
ne poškoduje debel 

dreves ali trte. 

Apnenje tal je 
omogočeno tudi s 

trosilci za mineralna 
gnojila v sadovnjakih 

in vinogradih.

Enostavno odpiranje 
in zapiranje velikih 

vreč na njihovem 
dnu za lažje delo.



Krma 
živali

KalceVIta Kot 
VIR KalcIja V 
Prehrani žiVali 

Kalcevita se uporablja tudi v prehrani živali kot 
vir kalcija. V prehrani živali je najbolj udobno in 
najbolj primerno mineralno hranilo le kalcijev 
karbonat (CaCo3). Biološka uporabnost je visoka,
uporaba je enostavna, predstavlja pa tudi zelo 
dostopen vir kalcija. Kalcevita se lahko uporablja 
kot dodatek pri izdelavi celotnih in dopolnilnih krmnih 
mešanic ter kot nosilec za izdelavo vitaminskih, mineralnih in 
ostalih pripravkov v industriji krmnih mešanic. Fino mleta Kalcevita 
(apnenčeva moka) je primerna za vse živali. Kalcevita granulat 0–4 mm je 
primerna za kokoši nesnice in ostalo perutnino v obdobju nesenja jajc, saj 
daje Kalcevita boljše rezultate v kakovosti in čvrstosti lupine jajc.   

Kalcevita apnenčeva moka

odojki 2–2,5 %

Prašiči v reji 2–2,3 %

junci v reji 1,5–2 %

Molzne krave 2–2,5 %

ovce in koze 1,5–2 %

Konji 1,5–2 %

Kalcevita granulat 0–4 mm

Konzumne 
nesnice 7–10 %

Kokoši 
nesnice 5–7 %

Piščanci za 
vzgojo in rejo 1,5–2 %

Priporočene vrednosti so okvirne. Delež je odvisen od sestave obroka in se nanaša 
na suho snov obroka. Za nestrokovno in nekontrolirano dodajanje v krmne zmesi 
ne odgovarjamo. 

pomanjkanje kalcija 
v prehrani živali 
neugodno vpliva 
na rast, dnevne 

prirastke, proizvodnjo 
mleka, nesnost kokoši 

in čvrstost jajčne 
lupine.

Jajčna lupina vsebuje 
v povprečju 2 grama 

kalcija. Kokoši 
nesnice, ki letno 

znesejo 300 jajc, iz 
svojega telesa izločijo 

kar 1,5 kilograma 
kalcija.

okvirni delež kalcevite v krmnih mešanicah 
in obrokih



KalceVIta Kot dodateK Za 
IZboljšaNje GNojeVKe 

Fino mleto Kalcevito priporočamo tudi kot dodatek za izboljšanje gno-

jevke. Zdrava tla imajo bistveno več kalcija kot kalija, razmerje je Ca : K = 
20–40 : 1. V goveji gnojevki je obratno, razmerje je Ca : K = 0,2–0,5 : 1

Dodatek kalcija v gnojevko je zato zelo dobrodošel za kakovost ži-

vljenjskega okolja za koristne mikroorganizme v gnojevki, kot tudi po 

gnojenju za kakovost tal. Kalcevito se priporoča dodajati že v hlevu (za 
izboljšanje kakovosti hlevskih tal, ležišč v boksih in klime), od koder pri-
de v gnojevko in jo izboljša. Čeprav je reakcija apnenca bazična, se pH v 
gnojevki ne poveča, če vanjo vmešamo pravo količino, to je 20–30 (do 
50) kg Kalcevite/m3 gnojevke. Gnojevka z dodatkom Kalcevite je bolj ho-

mogena, s tanjšo skorjo, lažje jo je mešati. Bistveno manj smrdi in če 

je skladiščena v hlevu, pod živalmi, je klima v hlevu boljša. Pri aplikaciji 
na polja se lepše razprši, hitreje spolzi z rastlin in manj maši talne pore 

(bolje pronica v tla).

Dodatek Kalcevite zmanjša izgube dušika iz gnojevke delno neposredno, 
saj se del amonija (NH4

+) veže na karbonat (CO3
-), zato je manj proste-

ga, plinastega amonijaka (NH3) in manj izgub z izhlapevanjem dušika (N), 
tako med skladiščenjem gnojevke kot tudi kasneje pri gnojenju. Ker se z 
apnencem obdelana gnojevka lepše vpije v tla, to dodatno prepreči izgu-
be z izhlapevanjem dušika.

Kalcevita 
in gnoj

Kalcevita ustreza uporabi v ekološki pridelavi; bodisi kot izboljševalec 

tal, kot tudi kot krmilo mineralnega izvora. 

ekološka 
pridelava



Apnenec, d. o. o.

Proizvodnja apnenčeve moke

Zidani Most 21, 1432 Zidani Most
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Telefon
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