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Caltrac ZB 
Vloeibare calcium meststof met borium en zink

Voordelen

Productsoort
Type aanduiding

Fysische toestand
Samenstelling

Soortelijk gewicht
Kleur
pH
UN nummer
Transportgevarenklasse(n)
Opslag
Verpakking

	 Verhoogt het calciumgehalte in de plant als geen ander
	 Lange werkingsduur
	 Zorgt voor calciumgehalte in vruchten

Yara Vita Caltrac ZB is een vloeibare bladmeststof met borium (B) en zink (Zn) en een zeer hoog gehalte aan 
calcium (een veelvoud van de hoeveelheid calcium in producten op nitraat- of chloridebasis). De flowable for-
mulering zorgt voor een uitstekende opname (beter dan die van calciumzouten), waardoor we het calciumge-
halte in o.a. aardappelen en bollen verhogen.

Zie tabel op volgende pagina

EG-Meststof
Mengsel van spoorelementen borium (B), zink Zn) en bevat ook calcium
(CaO)
Vloeistof, suspensieconcentraat
0,2% borium, 3 g/l B + 1,8% zink, 31 g/l Zn. Bevat ook 32,4% calcium, 559 
g/l CaO
1,72 kg/l
Gebroken wit
8,5
Geen
Geen 
Vorstvrij
10 liter
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Advies

Aardappel

Aardbei

Appel

Bessen

Bladgroenten / 
kool

Bloembollen

Peer

Wortelen

Steenfruit

Calciumgebrek / beperking inwendig bruin 
/ betere kieming pootgoed bij de nateelt / 
bewaarkwaliteit

Stevigheid / bewaarkwaliteit

Goede start calciumprogramma

Stevigheid / bewaarkwalitiet / voorkomen 
van stip

Stevigheid / bewaarkwaliteit

Voorkomen van rand / stevigheid / op-
brengst

Verhogen calciumgehalte in de bol  / bep-
erken calciumgebrek bloementeelt

Stevigheid / bewaarkwalitiet / voorkomen 
van stip

Calciumgebrek / inwendige kwaliteit 

Stevigheid / bewaarkwaliteit / voldoende 
calcium bij aanvang

5 l/ha aan het begin van de knolzetting + 2 
l/ha na 14 dagen voor onderhoud + 2 l/ha 
na 14 dagen voor onderhoud

2 l/ha tweewekelijks vanaf 100% vrucht-
zetting tot 4 weken voor de oogst.

5 l/ha in de periode vanaf bloei tot junirui. 
Eventueel na 14 dagen herhalen.

2 l/ha tweewekelijks vanaf  junirui tot 4 
weken voor de oogst.

2 l/ha tweewekelijks vanaf 100%
vruchtzetting tot 4 weken voor de oogst.

4 l/ha vanaf 6- bladstadium. Eventueel na 
14 dagen herhalen

3 x 3 l/ha. Eén week voor bloei/koppen + na 
14 dagen + na 14 dagen.

2 x 2 l/ha vanaf junirui

4 l/ha zodra wortels enkele cm lang zijn. 
Eventueel na 14 dagen herhalen.

5 l/ha bij de val van het bloemblad. Voor de 
latere bespuitingen wordt Seniphos geadvi-
seerd. Eventueel kan extra calcium worden 
gegeven met 2 l/ha Caltrac ZB.


