
 
 

Eierschalen kalk    productinformatie 
 

 
Eierschalen zijn hoogwaardige gepasteuriseerde en gemalen eierschalen, welke uitsluitend afkomstig 
zijn van consumptie eieren. De schalen zijn op gewenste grofheid gemalen en gezeefd waardoor ze 
geschikt gemaakt zijn om als kalkbron te worden gebruikt. Gemalen eierschalen is een droog product 
met een DS van 96,5%.              

 

 
 

Zure bodems worden vaak behandeld met kalk om de pH te verhogen en om op die manier de 
bodem eigenschappen te verbeteren. De meeste kalkbronnen hebben een snelle werking en zullen 
op korte tijd de pH van de bodem verhogen. Dergelijke kalkbronnen zijn redelijk snel uitgewerkt, 
zodat regelmatige onderhouds-bekalking raadzaam is.  
 
Zuurbindende waarde (Zbw) 
Aangezien eischalen hoofdzakelijk uit calciumcarbonaat bestaan, is er na toedienen een duidelijk pH 
effect waarneembaar. De Zbw van eierschalen is 56,5%. Doordat dit product grover is dan standaard 
carbonaatkalk is het effect echter over een langere periode gespreid. Bij standaardkalk wordt het 
maximale Ph na 8 tot10 weken bereikt, afhankelijk van het Mgo-gehalte. Eierschalen worden 
gedurende 6 tot 10 maanden omgezet, afhankelijk van de behoefte van de bodem. 
 
Mineralen 
Eierschalen bevatten waardevolle mineralen, welke niet in de mestboekhouding worden 
geregistreerd. 

%  kg / ton  Prijs per kg Waarde per ton 
N  0,62  6,2  € 1,00  € 6,20 
P  0,28  2,8  € 0,90  € 2,50 
K  0,39  3,9  € 0,60  € 2,35 
Mgo  0,55  5,5  € 1,00  € 5,50 
       Totaal: € 16,55 per ton 
 

 
 

 Goedkope bron van calciumcarbonaat 

 Langzaam werkend, dus langere periode de juiste Ph in de bodem 

 Eenvoudige manier van uitrijden d.m.v. schotelstrooier 

 Aanvoer van waardevolle mineralen tegen scherpe prijs 

 
 
 
 

 
 

- Volle vracht van ca 30 ton, los gestort met kipper of containerbakken ( tegen meerprijs ) 
 
 
 

 
 

Eierschalen kunnen het beste met een schotelstrooier verspreid worden. 
Afhankelijk van de behoefte kan er 5 tot 20 ton per Ha gestrooid worden. 
 

 
 

Prijs: v.a. € 17,50 per ton, franko losgestort boerderij. 
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