
Wapno nawozowe

Karta produktu

Wapno nawozowe niezawierające magnezu, odmiana 03, pochodzą-

ce z przerobu skał wapiennych produkowane przez Trzuskawica S.A. 

Zakład Kujawy spełnia wymagania określone w tabeli 1 załącznika nr 

6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz. 

U. 2010 r., nr 183, poz. 1229) oraz wymagania określone § 14 ust. 4 pkt. 

1 dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w Rozporzą-

dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. 

2008 nr 119 poz. 765). Tlenek wapnia, główny składnik wapna nawozo-

wego odmiana 03 został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami) i ma nadany numer re-

jestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0058. Wapno nawozowe jest 

wprowadzane do obrotu na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 

o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033 ze zm.) oraz posiada 

pozytywną opinię Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach o przydatności do stosowania w rolnictwie.

Każda partia wapna nawozowego posiada Atest kontrolny wystawio-

ny przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

Konfekcjonowanie

Wapno nawozowe jest dostępne luzem bezpo-

średnio na środki transportowe oraz w workach 

typu „big-bag”.

Składowanie

Produkt powinien być transportowany i składo-

wany w warunkach zabezpieczających przed 

zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem.

Zastosowanie

Przeznaczony w uprawach polowych do odkwa-

szania gleby, poprawy jej struktury, żyzności i skła-

du chemicznego.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna nawozowego od-

miana 03 wynosi 1 rok od daty produkcji, pod 

warunkiem przechowywania w miejscu zabez-

pieczonym przed działaniem wilgoci.

Wymagania normowe

Karta Charakterystyki – KCH/7

PKWiU 23.52.10.0

Odmiana 03
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ZAKŁAD KUJAWY Bielawy 1, 88-192 Piechcin



TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny
Nr rejestrowy BDO 000008731 - NIP 657-038-67-32 - REGON 000560101 
SR w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000096034
Kapitał Zakładowy Spółki 53 411 050 zł wpłacony w całości.

Niniejsza Karta produktu nie może być powielana bez pisemnej zgody Trzuskawica S.A. inaczej, jak tylko w całości.

Data ostatniej aktualizacji karty produktu: 23.10.2020 r.

Kontrola i badania produktów wykonywane są zgodnie z Planem Kontroli i Badań oraz instrukcjami kontrolnymi Trzuskawica S.A. Zakład Kujawy.
Dla każdej partii produktu wystawiana jest Deklaracja oraz Instrukcja stosowania i przechowywania wapna nawozowego.

UWAGA: Mieszanina niebezpieczna: Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: droga na-
rażenia: drogi oddechowe: STOT SE 3; Działanie drażniące na skórę: Skin Irritation 2; Poważne uszkodzenie oczu: Eye 
Damage 1. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki KCH/7.

Lp. Parametr Jednostka 
miary

Wymagania 
dla produktu

Wartość 
deklarowana

01 CaO % co najmniej 60 co najmniej 60,0

02 Odsiew na sicie 2,0 mm % najwyżej 10 najwyżej 10

03 Zawartość ołowiu (Pb)* mg/kg CaO najwyżej 200 < 10

04 Zawartość kadmu (Cd)* mg/kg CaO najwyżej 8 4,5

* wyniki badań za 2020 r.


