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Vele tuinliefhebbers willen vandaag
geen of zo weinig mogelijk gebruik
maken van gewasbeschermings-
middelen.

Fruit en groenten uit de eigen tuin wil
men zuiver telen om er daarna
zorgeloos van te kunnen genieten.

Maar men mag niet vergeten dat een
goede oogst of opbrengst nodig is als
beloning voor de inzet en arbeid in de
tuin.

Voor de milieubewuste tuinliefhebber is
kalkcyanamide, de vanouds beproefde
tuinmeststof met zijn vele nevenwerkin-
gen, een ideaal hulpmiddel.
Want kalkcyanamide houd de 
natuurlijke bodemvruchtbaarheid in
stand en zorgt voor een evenwichtige
en gezonde groei.

Deze brochure informeert u over de
werking en de juiste toepassing van
deze uit natuurlijke producten 
geproduceerde meststof.

Na toepassing van kalkcyanamide kan men pas zaaien of
planten na het respecteren van een wachttijd. Zie tabel blz. 11 
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Een rijke oogst 
door een meststof
uit natuurlijke 
grondstoffen
Toen er destijds nog geen gewasbescher-
mingsmiddelen waren wisten onze
grootouders reeds hoe men de meer-
voudige werking van kalkcyanamide
gebruiken kon tot het bekomen van een
rijke en gezonde oogst. Deze kennis
wordt heden ten dage terug verlangd
omdat milieuvriendelijk tuinieren steeds
meer beoefenaars kent.
Probeer het zelf eens !

De geslaagde verbinding van kalk en stikstof biedt vele voordelen

l het hoge gehalte aan kalk en 
organisch gebonden stikstof zorgen  
voor een goede bodemvruchtbaarheid.

l langzame, gelijkmatige en langdurige
stikstofwerking. Daardoor praktisch een 
verbeterde werking, geen verliezen door 
uitspoeling en minder verontreiniging van 
het grondwater.

l verhoogt het calciumgehalte van de 
planten, hierdoor versterkte weerstand 
tegen schimmels en ziekten en een 
betere houdbaarheid van de geoogste 
producten.

l minder onkruid door kalkcyanamide.
In de eerste dagen na de toepassing 

werkt kalkcyanamide tegen
onkruidzaden en vers gekiemde
onkruiden. Hierdoor bespaart men zich
veel zorgen en arbeid.

l werkt in de bodem tegen de verwekkers 
van verschillende plantenziekten. 
Zo heeft men minder problemen met 
knolvoet alsook met wortel - en stengel
rot (Fusarium, Phoma).

l versnelt de verrotting van organisch
materiaal. Met minder geurhinder 
bekomt men een waardevoller compost.

l nog meer over kalkcyanamide op
www.kalkcyanamide.de

tegen
onkruiden

stikstof
en kalk

snelle
compost

tegen
schimmels

tegen
slakken

Kalkcyanamide niet bij sterke wind uitstrooien zodat het niet 
op naburige teelten kan terecht komen
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Steenkool Kalk Carbide

Carbide Stikstof Kalkcyanamide

Kalk reactiefase Stikstof

De fabricatie en omzetting van kalkcyanamide

Uit de natuur
Kalksteen en steenkool
welke wij uit natuurlijke 
vindplaatsen opdelven
enerzijds en de stikstof uit
de lucht anderzijds zijn de
grondstoffen uit dewelke
kalkcyanamide gemaakt
wordt. De kunst bestaat
erin deze grondstoffen met
elkaar te verbinden. De
daarvoor benodigde elek-
trische energie wordt in
drie eigen waterkrachtcen-
trales milieuvriendelijk
geproduceerd.

Voor de natuur
Doordat kalkcyanamide
enkel uit natuurlijke
bestand-delen is opge-
bouwd laat het ook geen
ongewenste residu’s in de
bodem en de planten
achter. Zijn bijzondere stik-
stofvorm waarborgt een

langzame, gelijkmatige en
langdurige stikstofwerking.
Van alle stikstofmeststof-
fen heeft kalkcyanamide
de hoogste kalkwaarde.
Hierdoor wordt de bodem
luchtig gehouden, worden
overbodige bodemzuren
gebonden en biologische
activiteit van de bodem
verhoogt. In een meer dan
vijftig jaar durende proef
aan de universiteit van
Munchen –
Weihenstephan werd vast-
gesteld dat geen andere
meststof langdurig zo gun-
stig de biologische activiteit
van de bodem beïnvloedt.

Werking kalkcyanamide
Onder invloed van de
bodemvochtigheid zet de
kalkcyanamide zich in de
bodem over verschillende
stappen om in werkzame

kalk en voor de planten
beschikbare stikstof.
Hierin kan men 2 fasen
onderscheiden.
1e fase: reactiefase, duur
8 tot 14 dagen. 
Hier ontwikkelt de kalk-
cyanamide zijn werking
tegen onkruidzaden,
kiemende onkruiden,
slakken en slakkeneieren
alsook tegen de ver-
wekkers van bodem
gebonden schimmel-
ziekten.
2e fase: bemestingsfase,
duur 6 tot 10 weken. 
Gelijkmatige en langdurige
stikstofwerking.
Geen vroegtijdige afbraak
tot nitraatstikstof. Hierdoor
wordt de waardevolle stik-
stof niet zo vlug uitge-
spoeld maar blijft in de
wortelzone ter beschikking
van de planten. 

+ =

+ =

Tijdens het strooien van kalkcyanamide handschoenen dragen en
de ogen beschermen. Lees ook de voorschriften op de verpakking!
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Hoe moet men kalkcyanamide toepassen

Wanneer kalkcyanamide strooien?
Kalkcyanamide moet men ten laatste 2
weken, in de zomer 1 week, vóór het
zaaien of planten op het voorbereide
zaaibed uitgestrooid worden en met een
hark vlak in de bodem ingewerkt worden.
De bodem moet tijdens de wachttijd, na het
strooien steeds lichtjes vochtig gehouden
worden dit om de omzetting (1e fase) nor-
maal en snel te laten verlopen. Alzo kan
kalkcyanamide tot het tijdstip van zaaien of
planten zijn werking tegen onkruiden,
schimmelziekten en ongedierte uitoefenen
en zich omzetten in voor de planten
opneembare voedings-stoffen. Fruitbomen,
bessenstruiken, sierstruiken en overwin-
terende heesters krijgen kalkcyanamide
reeds vóór de groeiherneming vroegtijdig in
het voorjaar. Met deze toepassing worden
gelijktijdig de in het voorjaar kiemende
onkruiden doeltreffend bestreden.

Zoveel als nodig, zo weinig mogelijk
Wie een rijke oogst bekomen wil zonder
het milieu te belasten moet zich aan het
volgende devies houden “Zoveel als nodig,
zo weinig mogelijk”. Voor de meeste teel-
ten is een gift van 20 tot 50 gr. kalk-
cyanamide per vierkante meter voldoende.
Alleen culturen, met grote behoefte aan
stikstof, zoals kolen, rabarber en selder
hebben hogere giften nodig.
Bij een zo doeltreffend werkende meststof
als kalkcyanamide is het wenselijk de 
benodigde hoeveelheid zo juist mogelijk te
berekenen en voor het uitstrooien juist af te
meten.

Daar één liter kalkcyanamide één kilo-
gram weegt kan men de benodigde kalk-
cyanamide ofwel afwegen of in een maat-
beker afmeten. Omdat kalkcyanamide zijn
meervoudige werking optimaal in de
bodem zou kunnen ontvouwen, moet men
de afgemeten hoeveelheid zo gelijkmatig
mogelijk op de voorziene oppervlakte uit-
strooien.

Kalkcyanamide tussen de planten
strooien
De bladeren van de meeste planten zijn
gevoelig voor kalkcyanamide. Let daarom
bij het strooien van kalkcyanamide dat er
geen korrels op de naburige teelten
terecht komen. Bij staande culturen zoals
kolen, aardbeien, uien en prei kan men
kalkcyanamide voorzichtig tussen de goed
in groei zijnde planten strooien. Hierbij
moeten de planten beslist droog zijn. De
bodem daarentegen mag indien mogelijk
nog iets vochtig zijn. Met deze methode
kan en bemesting en onkruidbestrijding in
een moeite uitvoeren.  

Een opgehoopte eetlepel kalkcyanamide komt overeen
met ongeveer 20 gram. 

Nuttige tips
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Kalkcyanamide het ideale hulpmiddel
in de strijd tegen onkruiden

Onkruiden zijn voor de
tuinliefhebber een voort-
durende bron van ergernis
en oorzaak van veel 
handenarbeid. Zonder
chemische middelen
onkruiden bestrijden
betekent wekelijks zelfs
dagelijks schoffelen en
wieden. Tussen de rijen
van de cultuurplanten lukt
nog vrij aardig maar in de
rij tussen de planten is
soms letterlijk handen-
arbeid. Ook hier kan 
kalkcyanamide grote dien-
sten bewijzen. Bij de
omzetting van kalk-
cyanamide ontstaat er in
de reactiefase 2 à 3 weken
lang vrije cyanamide. Deze
vrije cyanamide vernietigd
onkruidzaden, kiemende
onkruiden en jonge 
oppervlakkig wortelende
onkruiden. 

Hierdoor blijven de cul-
turen meerdere weken
onkruidvrij en bij snel
groeiende culturen, waar
de rijen zich snel sluiten, is
dit voldoende om geen
onkruiden meer te krijgen
in de rij tussen de planten.
Aardappelen, aardbeien,
koolgewassen en sla zijn
hiervan enkele voor-
beelden. Vóór het zaaien
of planten kalkcyanamide
strooien, met in acht name
van een wachttijd, is een
algemene methode voor
het bestrijden van
onkruiden. Tussen de
planten en in de rijen 
kalkcyanamide strooien
gebeurt het beste wanneer
de eerste kleine onkruiden
bovenkomen. We kunnen
gerust stellen dat voor de
tuinliefhebber, welke met
wieden en schoffelen de

onkruiden de baas wil 
blijven, kalkcyanamide een
ideaal hulpmiddel is. 
Met de inzet van kalk-
cyanamide worden er uren
minder doorgebracht met
wieden.

zonder kalkcyanamide

met kalkcyanamide

zonder kalkcyanamide

met kalkcyanamide

Ter bestrijding van grotere onkruiden kan men een theelepel
kalkcyanamide in het hart van deze onkruiden strooien.
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Buitengewone oogsten door gezonde planten

In vele moestuinen worden reeds
sedert tientallen jaren regelmatig kool-
gewassen, maar ook mierikswortel en
radijzen geteeld. Doch op verschillende
percelen willen deze planten dan plots
eenvoudig niet meer gedijen. Ze ver-
welken en verkommeren ondanks een
goede verzorging. Trekt men deze
planten uit de grond dan bemerkt men
aan de wortels verschillende onregel-
matige verdikkingen. De oorzaak van
deze als knolvoet bekend staande
wortelziekte is een parasitaire bodem-
schimmel. Deze schimmel kan door
zeer bestendige sporen jarenlang in de
bodem overleven om nadien de wortels
van kolen, mierikswortel en radijzen
aan te tasten. Ervaren tuiniers weten
dat men op door knolvoet aangetaste
percelen nog goede oogsten bekomen
kan, wanneer men ongeveer 2 tot 3
weken vóór het zaaien of planten 80 tot
100 gr. kalkcyanamide per vierkante
meter grondig in de bovenste 10 tot 15
cm van de bodem inwerkt. Tijdens de
daaropvolgende reactiefase stelt de
kalkcyanamide de knolvoetsporen ver-
regaand buiten gevecht. Hierdoor wor-
den de wortelen van de gevoelige
groenten, voornamelijk tijdens de kritis-
che kiem – en jeugdfase, beschermd
tegen een knolvoetinfectie.
Wetenschappers aan verschillende uni-
versiteiten en hogescholen hebben met
onderzoek bewezen dat kalkcyanamide
niet alleen tegen knolvoet maar ook
tegen sneeuwschimmel, sclerotiniarot,
omvalziekte, korst, wortelrot en 
zwartbenigheid werkt.

Hierdoor is kalkcyanamide reeds
meer dan 85 jaar een beproefde
steun in de tuinbouw.  

met
kalkcyanamide

zonder
kalkcyanamide

De verdeling van kalkcyanamide wordt gelijkmatiger als men na
mekaar 2 maal de halve dosis uitstrooit.
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Gedaan met de slakkenplaag
Slakken zijn lastige
plaaggeesten die de
tuinier nagenoeg tot wan-
hoop brengen kunnen.
In het bijzonder bij vochtig
weer en wanneer de
slakken veel voedsel ter
beschikking hebben kun-
nen ze zich explosief ver-
meerderen. Dit is niet te
verwonderen wanneer
men bedenkt dat één
slakkenpaar in de loop
van één jaar tienduizen-
den van nakomelingen
geven kan.

De grootste schade richt-
en de naaktslakken zon-
der huis aan, welke
wegens hun verborgen
levenswijze - zij vertonen
zich slechts 's nachts aan
de oppervlakte - meestal
zelfs niet opgemerkt wor-
den. Om die reden brengt
het aanlokken en vangen
van deze slakken meestal
geen voldoende resultaat.

Nog veel te weinig bek-
end bij de tuinliefhebbers
is het feit dat kalk-
cyanamide aanvullend
aan zijn stikstofwerking
ook nog een verrassend
goede werking tegen
slakken heeft. 

Reeds met 30 gr kalk-
cyanamide per vierkante
meter kan men een goed
resultaat bekomen. Het
uitstrooien zal zoveel als
mogelijk gebeuren wan-
neer de slakken zich in
aan de oppervlakte
ophouden. Wordt kalk-
cyanamide in de vroege
ochtenduren op dauw-
vochtige bodem gestrooid
dan is de werking bijzon-

der goed. Plaatsen waar
de slakken zich bij
voorkeur ophouden zoals
onder struikgewas, in
bermen en grachten en
ook in de omgeving van
compost-hopen zal men
bijzonder zorgvuldig
behandelen.

Bij droog weer kan de
werking ook door opper-
vlakkig inwerken verbe-
terd worden. Daar kalk-
cyanamide ook de steeds
in groter aantal in de
bodem aanwezige
slakkeneieren vernietigt
wordt de totale slakken-
populatie snel en voor
lange tijd verminderd. 
. 

Theoretisch aantal nakomelingen
van één paar slakken gedurende 
één jaar

aantal slakken aantal slakken
bij 100% overleving bij 20% overleving

1e generatie 2 slakken x 300 nak.              2 slakken x 60 nak.
= 600 slakken = 120 slakken

2e generatie 600 slakken x 300 nak.          120 slakken x 60 nak.
= 180.000 slakken = 7.200 slakken

De regenwormen die een belanrijke bijdrage leveren bij de
humusproductie komen vanuit de diepte in de composthoop.   ....
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Composteren met minder geurhinder 
en ook minder vliegen

Door het composteren van
keuken – en tuinafval levert de
bezitter van een tuin een
belangrijke bijdrage tot het
verminderen van de afvalberg. 

Organische stoffen en andere
waardevolle voedingsstoffen
worden aan de natuurlijke
kringloop teruggegeven. 

Daarnaast verbetert compost
de bodemstructuur, verhoogt
het de biologische activiteit en
de opslagcapaciteit van de
bodem voor water en voed-
ingsstoffen. De meeste tuin-
liefhebbers willen deze natu-
urlijke humusmeststof niet
meer missen. 

Maar niet altijd is de com-
posthoop een ware bron van
vreugde. Zo verspreidt de 
composthoop vaak niet enkel
onaangename geuren maar is
ook een broedplaats voor
vliegen en slakken. Dit heeft
reeds dikwijls voor onvrede
met de tuinburen gezorgd. 

Vele van deze problemen
laten zich vermijden door het
toevoegen van kalkcyanamide
bij het opzetten van de com-

posthoop. 
Het hoge gehalte aan kalk en
de bijzondere stikstof van
kalkcyanamide bevorderen
het verrottingsproces en
onderdrukken de vorming van
kwalijk riekende verrotting-
sproducten. 

Op deze manier wordt de
tuinafval snel en betrouwbaar
in waardevolle humus
omgezet. Gelijktijdig worden
vliegenmaden, slakken,
onkruidzaden en ziektekiemen
sterk verminderd.

De tuin – en keukenafval
wordt in lagen van ongeveer
25 cm dik opgezet. 

Hierbij wordt grof en fijner
materiaal grondig door elkaar
gemengd. 

Wanneer nodig wordt de hoop
wat vochtig gemaakt en met
100 gr kalstikstof per vierkante
meter oppervlakte gelijkmatig
bestrooid. Wanneer de hoop
een hoogte van 1 tot 1,20
meter bereikt heeft dekt men
hem af met een dunne laag
aarde. 

Na ongeveer 6 maanden
bekomt men een uitstekende
humusrijke compost.

....   Daarom steeds de kalkcyanamide bovenop de onderste
laag van 20 - 25 cm van de composthoop strooien.
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10 cm

kalkcyanamide
100 g/m2

grof materiaal om het overtollige water te draineren

Doorsnede van een composthoop
De juiste toepassing van kalkcyanamide

afval van tuin
en keuken



Kalkcyanamide voor een verzorgd gazon
Zijn meervoudige werking
maakt kalkcyanamide ook
voor het onderhouden van
gazons interessant. Maar
een onoordeelkundige
toepassing van kalk-
cyanamide kan tot schade
aan de graszode leiden.
Daarom kan men kalstikstof
in gazons enkel op de hier-
na beschreven wijze
toepassen. Alzo komen zijn
voordelen volledig tot zijn
recht. 

Bij de aanleg van het
gazon, nl. het inzaaien van
het gras, worden 40 tot 50
gram kalkcyanamide per
vierkante meter 10 tot 14
dagen vóór het zaaien in de
bovenste laag ingewerkt
daarna moet men de
bodem lichtjes vochtig

houden. Kalkcyanamide
onderdrukt hier een groot
gedeelte van de kiemklare
onkruidzaden en geeft aan
het jonge gras alzo een
onmiskenbare ontwikkel-
ingsvoorsprong. Het hoge
gehalte aan kalk van kalk-
cyanamide houdt de boven-
ste laag van de bodem
luchtig en verlicht alzo de
kieming van de grassen. 

De langzame, gelijkmatige
en langdurige stikstof van
kalkcyanamide zorgt vele
wekenlang voor een vlotte
groei van het nieuw ingeza-
aide gazon. Op bestaande
gazons, die reeds het jaar
voordien gemaaid werden,
kan men in het voorjaar
kalkcyanamide strooien met
strooitoestellen die een

exacte dosering 
garanderen. Hier zal men
slechts 20 gram kalk-
cyanamide per vierkante
meter strooien en 14 dagen
later nogmaals 20 gram. 
Bij deze werkwijze bekomt
men een vele weken
durende stikstofwerking.
Daarenboven worden ook
mos en de andere talrijke
onkruiden die in het voor-
jaar kiemen sterk in aantal
verminderd. 

Bij gazons die sterk met
mos verontreinigd waren
kan men 14 dagen na de
laatste (2e) behandeling
met kalkcyanamide de
ontstane lege plekken herin-
zaaien om deze zo snel
mogelijk te sluiten.

- zakken van 50 en 25 kg gekorrelde kalkcyanamide (PERLKA®)
- emmers van 6 kg, zakjes van 5 kg et dozen van 4 kg

Verpakking
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Wanneer en hoeveel kalkcyanamide ?

 Teelt Dosis
gram/m2  Toepassingsaanbevelingen

 bloemkool, 
 chinese kool
 rode kool, 
 witte kool

30 - 100
en / of
30 - 40

 In de lente 3 weken, in de zomer 2 weken 
 vóór het zaaien of planten in de vochtige 
 grond inwerken. Ten vroegste 2 weken na 
 het planten voorzichtig tussen de rijen strooien

 koolrabi
 spruitkool 30 - 60

 In de lente 2 weken, in de zomer minstens
 1 week vóór het planten in de vochtige
 grond inwerken

 ijsbergsla
 sla 30 - 50  In de lente 2 weken, in de zomer 1 week vóór   

 het planten in de vochtige grond inwerken

 augurken,peen, radijs,  
 ramenas, savooikool,       
 spinazie, veldsla

30 - 50  2 - 3 weken vóór het zaaien 
 vlak in de grond inwerken

 bonen
 erwten 20 - 30  1 - 2 weken vóór het zaaien vlak inweken

 of na het zaaien tot kort vóór het boven komen

 plantuien
 prei 30 - 50

 2 weken vóór het planten vlak inwerken
 of 3 weken na het planten gelijkmatig
 uitstrooien over absoluut droge planten

 selder
 tomaten 40 - 100  minstens 2 weken vóór het planten

 in de vochtige grond inwerken

 aardappelen 30 - 50  na het poten tot kort vóór het bovenkomen
 gelijkmatig over de vochtige grond strooien

 rabarber 40 - 80  vóór de groeiherneming in het voorjaar

 aardbeien
30

en / of
30 - 50

 in de lente voorzichtig tussen de rijen strooien
 niet bij vorst of pas geplante planten
 na de oogst tussen de droge planten strooien

 bessenstruiken,
 fruitbomen,
 sierstruiken

30 - 50  tijdig in het voorjaar tot 
 kort vóór de groeiherneming

 gazon aanleg 40 - 50  2 weken vóór het inzaaien lichtjes inwerken

 gazon onderhoud
20
en
20

 14 dagen na de eerste gift volgt de tweede 
 gift, steeds op droog gras strooien, 
 overlappingen vermijden

 coniferen
 hagen 30 - 40  tijdig in het voorjaar onder bomen of struiken strooien

 compostering 100  tussen ieder laag tuinafval van 20 tot 25 cm

De dosering en het moment van toepassing bij verschillende andere
toepassingen vindt men op onze website:  www.kalkcyanamide.be
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