
HATÉKONY TÁMOGATÁS 
A KALCUIMSZÁLLÍTÁSBAN
• Dupla kalciumforrás

• Javul a termés tárolhatósága

• Nitrátmentes

KALCIUM AKTIVÁTOR

www.intermag.eu

CALCIUM
ACTIVATOR



KALCIUM AKTIVÁTOR

HATÁSMECHANIZMUS

Az OPTYCAL olyan innovatív, vízoldható, kalciumforma, amely lombpermetezés után javítja a gyümölcs - zöldség mi-
nőségét és eltarthatóságát. Az INTERMAG által kifejlesztett formula kétféle módon látja el a növényt kalciummal. 
Aktiválja a talajból való kalcium felvételt és annak elszállítását a fiatal növényi részek felé (kalcium-auxin pumpa).
Levélre kerülve pedig biztosítja a szerves kalcium azonnali beépülését. 

MIÉRT OPTYCAL?

• Hosszan tartó kalcium felvétel - a talajban lévő kalcium tar-
talékok mobilizálása, a növény növekvő szükségleteihez való 
mértékben

• Lombkezelés - könnyen felvehető szerves kalcium, EDTA 
kelátos mikroelemekkel
(1 kg aktivátor tartalmaz: 350 g CaO; 1 g B; 0,5 g Cu; 1,5 g Fe; 0,7 g Mn; 0,002 g Mo; 2 g Zn)

Mindkét irány hatékonyan látja el a növényt 
kalciummal. Ezenfelül az innovatív INT techno-
lógia garantálja a tápelemek gyors beépülését 
és szállítását a fiatal növényi részek felé.

Alacsony dózisban is biztosítja az optimális kalcium ellátást, 
így javítva a gyümölcs - zöldség minőségét és eltarthatóságát.

ELŐNYŐK

• Nitrátmentes - használható a termés minőség-csökkenésé-
nek veszélye nélkül

• Összetételének és stabil formulájának köszönhetően nö-
vényvédő szerekkel keverhető

• Kristályos forma - nem érzékeny az alacsony hőmérséklettel 
szemben, tárolás és szállítás során.

HASZNÁLAT

KULTÚRA
KEZELÉSEK 

SZÁMA
OPTYCAL  

[kg/ha]
PERMETLÉ MENNYISÉg 

[l/ha]
SZÁNTÓFÖLD 1–3  1,5 200–300
gYÜMÖLCSTERMESZTÉS 3–4 1,5 500–750
EPER 3 1,5 400–600
ZÖLDSÉgTERMESZTÉS 2–3 1–1,5 400–600

GYÁRTÓ: INTERMAg sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15 g, 32-300 Olkusz,LENgYELORSZÁg
tel. (+48) 32 64 55 900
www.intermag.eu

FORGALMAZÓ: ALTOTERRA Kft. 
H 6000 Kecskemét, Halasi út 29, MAgYARORSZÁg
tel. (+36) 76 327 818
www.altoterra.hu

TUDÁS A  HATÉKONYSÁgÉRT

OPTYCAL kettős hatásmechanizmusa

lombra kerülve  
azonnali kalcium 

beépülés OPTYCAL

A kalcium-auxin pumpa 
aktiválása OPTYCAL

Kalcium felvétel a talajból

OPTYCAL hatása kalciumhiány okozta levélszél barnulás  
tüneteinek megelőzésére kínai kel (Bilko F1 fajta) esetében
Kertészeti Intézet, Skierniewice, Lengyelország 2012.
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7,2KONTROLL
KALCIUM LOMBTRÁGYA 5 x 5 l/ha

értékelés: 
2012. szeptember 17.

OPTYCAL 5 x 1,5 kg/ha

OPTYCAL hatása Ligol alma fajta termésének kalcium tartalmára.  
Varsói Élettudományi Egyetem, SggW Lengyelország 2012/2013.
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KALCIUM LOMBTRÁGYA 6 x 5 l/ha

Ca mennyisége a leszüretelt 
gyümölcsökben [g Ca/ha]

OPTYCAL 3 x 1,5 kg/ha
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