
Haifa Cal® Prime
De nieuwe generatie kalksalpeter

Haifa Cal® Prime is een nieuwe hoog geconcentreerde, wateroplos-

bare calciummeststof specifiek bestemd voor irrigatie. Deze nieuwe 

meststof  bevat een hoog gehalte aan beschikbaar calcium, belangrijk 

voor kwaliteit en houdbaarheid van alle tuinbouwgewassen.

Haifa Cal® Prime bevat voornamelijk stikstof in de vorm van nitraat 

(NO
3
). Dit is gunstig voor een efficiënte opname van calcium.

Kenmerken van Haifa Cal® Prime
• Volledig wateroplosbaar
• Hoge oplosbaarheid in water (120 gram/100 cm3) bij 20˚C
•  Laag gehalte aan ammoniumstikstof in vergelijking met de standaard  

kalksalpeter
•  Inzetbaar in alle teelten, kan gemixd worden met alle wateroplosbare  

meststoffen, behalve sulfaat en fosfaathoudende meststoffen

Elementen Haifa Cal® Prime kalksalpeter standaard

N-Totaal 17,0% 15,5%

N-NO
3

16,7% 14,4%

N-NH
4

0,3% 1,1%

CaO 33,0% 26,5%

Ca 23,5% 18,9%

Samenstelling in mol per kg

Elementen Haifa Cal® Prime  kalksalpeter standaard

Nitraat (NO
3
) 12,0 mol 10,2 mol

Ammonium (NH
4
) 0,2 mol 0,9 mol

Calcium (CaO) 5,9 mol 4,6 mol

Dosering
Het standaardadvies is afhankelijk van 
het gewas, gewasstadium en teeltwijze. 
Voor een specifiek bedrijfs- of gewas-
advies kunt u contact opnemen met uw 
dealer.
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Beschikbaar in MyMultifeed
Haifa Cal® Prime is beschikbaar in het bemestingsconcept  
MyMultifeed. Hierbij worden de gewenste bemestings-
recepten voor de A- en B bak in twee afzonderlijke bigbags 
geproduceerd en afgeleverd. Deze bigbags hebben een 
inhoud vanaf 400 kg tot een maximum van 1200 kg. Met 
MyMultifeed maakt u in zeer korte tijd eenvoudig een eigen 
geconcenteerde voedingsoplossing aan, waarbij de kans op 
fouten bij aanmaak sterk is gereduceerd. U krijgt kwalitatief 
zuivere en uitstekend oplosbare meststoffen tot uw beschik-
king, waarbij ongewenste zouten tot het verleden behoren.

Omrekentabellen identieke voedingssamenstellingen

Uitgaande van 100 kg* kalksalpeter standaard per m3, 100x concentraat en werken met Haifa MAP®.

Toedienen Verrekening NH
4

Verrekening P
2
O

5
Verrekening KNO

3

78 kg Haifa Cal® Prime +/+ 8,5 kg Haifa MAP® -/- 10 kg Haifa MKP® +/+ 7,5 kg Multi-K® Reci

Uitgaande van 100 kg* kalksalpeter per m3, 100x concentraat en werken met ammoniumnitraat vlb.

Toedienen Verrekening NH
4

78 kg Haifa Cal® Prime +/+ 9,5 ltr ammoniumnitraat vlb

*  Genoemde doseringen zijn niet gewasspecifiek en gelden puur t.b.v. de omrekening.  

Het is daarom raadzaam een verrekening met uw dealer/adviseur te bespreken.


