
Wapno nawozowe

Karta produktu

ZAKŁAD SITKÓWKA Sitkówka 24, 26-052 Nowiny

Agrobielik 90 wapno nawozowe nie zawierające magnezu z produkcji

podstawowej, odmiana 01, (tlenkowe) produkt pochodzący z przerobu

skał wapiennych produkowane przez Trzuskawica S.A. 

Produkt spełnia wymagania Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu. DZ.U.2020 poz. 796 

oraz Rozporządzenia MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wy-

konania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 

08.119.765 z późniejszymi zmianami). Do każdej partii produktu wysta-

wiana jest Deklaracja Zgodności oraz Instrukcja Stosowania i Przecho-

wywania Wapna Nawozowego Odmiana 01.

Konfekcjonowanie

Agrobielik 90 wapno nawozowe jest dostępne 

luzem bezpośrednio na środki transportowe (cy-

sterny samochodowe).

Składowanie

Produkt powinien być transportowany i składo-

wany w warunkach zabezpieczających przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dokład-

ny sposób przechowywania produktu znajduje 

się w Instrukcji Stosowania i Przechowywania 

Wapna Nawozowego Odmiana 01.

Zastosowanie

Do celów rolniczych – odkwaszania gleby, popra-

wy jej struktury i żyzności oraz odkwaszania wody. 

Szczegółowy zakres, dawka, sposób i terminy 

stosowania nawozu znajdują sie w Instrukcji Sto-

sowania i Przechowywania Wapna Nawozowego 

Odmiana 01.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna nawozowego to  

1 rok od daty produkcji, pod warunkiem przecho-

wywania w miejscu zabezpieczonym przed do-

stępem wilgoci.

Aspekty środowiskowe

Hałas – istotny aspekt środowiskowy.
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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: 30.11.2020 r.

UWAGA: Substancja niebezpieczna. Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe: droga naraże-
nia: drogi oddechowe:STOT SE 3. Działanie drażniące na skórę Skin Irritation 2. Poważne uszkodzenie oczu: Eye Damage 
1. Bardziej szczegółowe informacje znajdują sie w Karcie Charakterystyki KCH/1.

Lp. Właściwość użytkowa  
wapna nawozowego

Jednostka 
miary

Wymagania 
dla produktu

*Wyniki badań  
w 2020 r.

01 CaO % min. 80,0 94,9

02 Odsiew na sicie 2 mm % max. 25,0 9,1

03 Zawartość ołowiu (Pb) mg/kg CaO max. 200,0 9,0

04 Zawartość kadmu (Cd)    mg/kg CaO max. 8,0 0,9

* Analiza wykonana w laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach (Atest nr 46/20).


