
 
 

OSMO  
KALKCYANAMIDE 

EIGENSCHAPPEN 

OSMO KALKCYANAMIDE is breed inzetbaar in de tuin: zowel bij aanleg als onderhoud van gazons, als in de 
moestuin en de siertuin. 
De voordelen van deze meststof zijn al tientallen jaren bekend en gewaardeerd. 
OSMO Kalkcyanamide komt langzaam vrij waardoor je een langdurige groei bekomt. 
OSMO Kalkcyanamide zorgt voor een minder zure bodem (bekalkingseffect). 
OSMO Kalkcyanamide zorgt in uw moestuin voor een verhoging van het calciumgehalte in de bodem 
waardoor je sterkere planten bekomt. De geoogste vruchten zijn ook 
beter en langer bewaarbaar. Bovendien is deze meststof geformuleerd in een fijne korrel die zich 
gelijkmatig laat uitstrooien. 
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking voor de juiste dosis en toepassingswijze voor het 
meest optimale resultaat. 

GEBRUIK 

J F M A M J J A S O N D 
 
WWW.OSMO.BE/KALKCYANAMIDE 
Door 2 keer de halve dosis uit te strooien, bekom je een gelijkmatiger verdeling en resultaat. Strooien 
tijdens de eerste keer in lengterichting en tijdens de tweede keer in breedterichting is ideaal. 
Bij aanleg gazon 
1 week vóór het inzaaien 40 gr/m² inwerken in de bovenste laag van een vochtige grond. Het hoge gehalte 
aan calcium in de kalkstikstof zorgt voor een luchtige structuur van de bovenste grondlaag en 
vergemakkelijkt op die wijze de kieming en inworteling van het gras. De langwerkende stikstof zorgt voor 
een vlotte groei van het nieuw ingezaaide gazon gedurende meerdere weken.  
Bij bestaande gazons (min. 1 jaar oud)  
Strooi steeds op DROOG gras om te vermijden dat de korrels aan de blaadjes blijven kleven. Strooi in 
hetvoorjaar en met een toestel dat een nauwkeurige dosering garandeert. Strooi eerst 20 g/m² en twee 
weken later nogmaals 20 g/m². Kale plekken kan men 2 weken na de 
laatste (tweede) strooibeurt herinzaaien.  
In moes- en siertuin 

• Als bemesting 
• Strooi 2-3 weken vóór het zaaien of planten en werk 
• oppervlakkig in in de bodem 
• Ten vroegste 2 weken na het planten een extra dosis tussen de planten strooien. Strooi steeds 

wanneer het gewas DROOG is zodat de korrels niet aan de bladeren 

  



 
 

TIPS 

Neem bij het gebruik van Osmo Kalkcyanamide zeker de volgende tips in acht : 
 

• Respecteer de wachttijden en de hoeveelheden 
Bij het gebruik van deze meststof geldt dat “te vaak” en “te veel” leidt tot verbranding van de 
gewassen. Volg daarom de algemene dosering op deze verpakking of volg het schema per teelt op 
de website www.osmo.be/kalkcyanamide 

• Droge gewassen 
Strooi de korrels tussen de gewassen wanneer die goed droog zijn, zodat de korrels niet aan het 
blad blijven kleven. 

• Vochtige bodem 
De werking van de korrels kalkstikstof wordt in gang gezet door vocht. Wil je dus het effect van 
deze meststof onmiddellijk lanceren, dan kan je best na het strooien bij droge omstandigheden de 
bodem besproeien. Ook wanneer er na het strooien een langere droge periode aanbreekt, is 
besproeien aan te raden 

• Strooi niet bij sterke wind en in volle zon 
• Handschoenen 

Draag tijdens het verwerken of strooien altijd handschoenen en eventueel een masker. Niet 
gebruiken in gesloten ruimtes zoals serres. 

• Huisdieren 
Na behandeling wachten tot het regent vooraleer huisdieren op het gazon te laten lopen. 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

GEWAARBORGDE SAMENSTELLING EG MESTSTOF. 
Stikstofmeststof. Nitraathoudende kalkstikstof. 
Bevat 19,8% stikstof (N) totaal waarvan 1,8% nitraatstikstof. 
Granulaat (GR) om te strooien 
 
FIJNE KORREL 


