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Korzyści wyniKające z wapnowania:

  wzrost i polepszenie jakości plonów

  poprawa struktury gleby i warunków 
 powietrzno-wodnych (odporność na suszę)

  zwiększenie aktywności biologicznej gleby 
(rozkład substancji organicznej, tworzenie próchnicy)

  ograniczenie toksyczności glinu i innych metali 
 na rośliny uprawne

  lepsze wykorzystanie składników pokarmowych

zalecane dawKi nawozów wapniowycH  
[w CaO, t/ha]
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bardzo lekkie 5,1–5,3 do 4,0 4,1–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 od 5,6

lekkie 5,6–5,8 do 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 od 6,1

średnie 6,2–6,5 do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 od 6,6

ciężkie 6,6–6,8 do 5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 6,6–7,0 od 7,1

użytki zielone 5,5–5,8 do 5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 – –

kategoria
agronomiczna 
gleb

przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 –

lekkie 3,5 2,5 1,5 –

średnie 4,5 3,0 1,7 1,0

ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

pH gleby/wykorzystanie składników pokarmowych

4,0 5,0 6,0 7,0

azot

fosfor

potas

magnez

8,0 9,0 10,0

Wapnowaniem można łatwo dostosować odczyn gleby 
do wymagań uprawianych roślin. pH 4,5 5 5,5 6 7

n 30 43 77 89 100

p2O5 23 34 48 52 100

K2O 33 52 77 100 100

pobieranie sKładniKów poKarmowycH npK 
w zależności od pH gleby (%)



oferujemy:

  wszystkie typy nawozów odkwaszających 
renomowanych producentów

  profesjonalne doradztwo z zakresu nawożenia, 
umożliwiające wybór najbardziej racjonalnych rozwiązań 
dla gospodarstw

  oferty przedsezonowe, które pozwalają uzyskać niższe 
ceny, wydłużony termin płatności oraz pewność 
wykonania zabiegu wapnowania na czas

wyKaz nawozów odKwaszającycH

Kiedy stosować?

  po żniwach – najkorzystniejszy termin zabiegu 
wapnowania

  miesiące zimowe – od stycznia do marca na polach 
o mniejszym nachyleniu terenu

 pogłównie – wapno węglanowe granulowane w dawce 
3–10 dt/ha

 w odstępie 14–21 dni po nawożeniu NPK oraz po 
nawozach naturalnych (obornik, gnojowica)

jaKie wapno wybrać?

  gleby lekkie i średnie – wapna wolniej działające: 
węglany wapnia, wapno kredowe

  gleby ciężkie – węglany wapnia, wapno kredowe 
oraz wapno tlenkowe (wapno palone, gaszone)

  gleby ubogie w magnez – węglany wapniowo-
-magnezowe (gleby lekkie i średnie),  
nawozy tlenkowo-magnezowe (gleby ciężkie)

  do nawożenia pogłównego i interwencyjnego polecamy 
nawozy odkwaszające granulowane, umożliwiające 
precyzyjny rozsiew

   gleby ubogie w siarkę – nawozy wapniowo-
-siarczanowe umożliwiające stabilizację pH gleby  
na optymalnym poziomie oraz dostarczenie cennych 
składników pokarmowych: siarki i wapnia

Nazwa (odmiana)
zawartość %

Reaktywność % Producent
cao/caco3 Mgo/Mgco3

 Nawozy wapNiowe, węglaNowe

NoRDKalK STaNDaRD Cal (04) 50/90 – – Nordkalk

NoRDKalK FaST Cal (04) 50/90 2/4 – Nordkalk

wapNo Nawozowe węglaNowe (04) 50/90 – – lhoist, omya

oMya agRoCaRB 90 M – KR (07a) 40/72 – 99 omya

KUJawiT (05) 40–50/72–90 – – lafarge

Nawozy wapNiowo-MagNezowe, węglaNowe

oMya agRoDol 03 – Ro (03) 30/53 20/42 – omya

NoRDKalK MagNeSiUM (05) 28/50 19/40 – Nordkalk

RaDKowiT (05) lub (06) 30/53  
lub 37/66

15/31  
lub 8/17 – lafarge

Nawozy wapNiowe i wapNiowo-MagNezowe, TleNKowe

wapNo Nawozowe TleNKowe (03) 60 (Cao) – – lhoist, Trzuskawica

wapNo Nawozowe TleNKowo-MagNezowe (2) 45 (Cao) 25 (Mgo) – lhoist

NawozY odkwaszające GRaNULowaNe

NoRDKalK aTRigRaN (04) 50/90 – 99 Nordkalk

oMya gRaNUKal (g1,5b) 44,8/80 2,4/5 80 omya

oMya CalCipRill 110 (g1,5b) 50/90 – 98 omya

oMya CalCipRill 105 (g1,5b) 49,3/88 2,4/5 80 omya

oMya MagpRill 90 (g1,3b) 38/68 12/25 50 omya

oMya MagpRill 80 (g1,3b) 34/61 15/32 50 omya

oXyFeRTil Mg 75/25 (01) 50 (Cao) 25 (Mgo) – lhoist

oXyFeRTil Ca 90 (01) 90 (Cao) – – lhoist

NawozY waPNiowo-siaRczaNowe

agRoSUlCa 30 Cao/21 Ca 17% siarki – pge ekoserwis

oMya CalCipRill S 14 45 Cao sum. 14% siarki – omya


