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Skład

Tlenek wapnia całkowity (CaO)

Węglan wapnia całkowity (CaCO3)

Węgiel organiczny

Bakterie Bacillus azotofixans

Bor całkowity (B)

H2O
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Charakterystyka
HumiCalc 4.0 – granulowane wapno nawozowe zawie-
rające w swoim składzie 4 komponenty: 

 Kredę – kopalinę pochodzenia naturalnego o dużej 
sile odkwaszania i wysokiej reaktywności

 Kwasy humusowe (Corg.) – poprawiające parametry 
glebowe

 Bakterie Bacillus azotofixans – wiążące azot atmosfe-
ryczny oraz mineralizujące materię organiczną

 Kwas borowy – podnoszący zawartość boru w glebie

Siła 
czterech 
składników 

Zalety

Gdzie kupić?

Dołącz do nas!

Wykazuje szybkie działanie od-
kwaszające 

Poprawia parametry fizykoche-
miczne gleby 

Przyspiesza rozkład materii or-
ganicznej w glebie

Pozwala na lepsze wykorzysta-
nie składników pokarmowych  
z nawozów mineralnych NPK

Wpływa pozytywnie na wzrost 
systemu korzeniowego

W firmowych punktach 
handlowych oraz 
u przedstawiecieli 
Osadkowski SA

www.osadkowski.pl
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Warianty nawozowe Prot1 DHA2 CAT3 BIF

1 = kontrola bez wapna 0,57 0,008 2,94 2,19

2 = 250 kg/ha kredy 0,66 0,018 6,94 4,27

3 = 250 kg/ha kreda + kwasy humusowe 1,31 0,035 10,46 8,44

4 = 500 kg/ha kredy 0,54 0,016 6,50 4,00

5 = 500 kg/ha kreda + kwasy humusowe 0,95 0,039 12,94 9,23

Średnia 0,81 0,023 7,96 5,63

Odchylenie standardowe 0,32 0,013 3,85 3,05

Przeznaczenie i stosowanie
Nawóz HumiCalc 4.0 doskonale nadaje się do nawożenia 
upraw polowych, sadowniczych, warzywnych oraz użyt-
ków zielonych. Może być stosowany również w uprawach 
szklarniowych warzyw i kwiatów, a także na trawnikach 
w celu regulacji pH gleby i pobudzenia jej życia mikro-
biologicznego.

Sprawdza się na wszystkich rodzajach gleb, zarówno 
przedsiewnie, pogłównie, jak i interwencyjnie, ze szcze-
gólnym wskazaniem tych o niskiej żyzności. Polecany dla 
roślin wieloletnich, a zwłaszcza sadowniczych i na trwa-
łe użytki zielone, gdzie nie ma możliwości wymieszania 
go z glebą. HumiCalc 4.0 to nawóz granulowany wzbogacony o bak-

terie, kwasy humusowe i fulwowe oraz bor.

Porównanie wpływu nawożenia dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasami humusowymi na działanie enzymów 
oraz indeks biologicznej aktywności gleby* (BIF – Biological Index of Fertility)

Działanie

* Indeks biologicznej aktywności gleby to wypadkowa trzech wartości: katalazy, dehydrogenazy i proteazy. 
1proteaza – μmol tyrozyny g-1 s.m. gleby h-1; 2DHA – μmol TPF g-1 s.m. gleby 24 h-1; 3CAT – μmol H2O2 g-1s.m. gleby min-1. 

Sposób i terminy aplikacji

Dawkowanie
 przedsiewnie (w kompleksie uprawek pożniwnych  

i przedsiewnych) oraz pogłównie – 250–500 kg/ha

 w przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie pH, 
zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biologiczne) 
– 500–1000 kg/ha

HumiCalc 4.0 rozprowadzać równomiernie po po-
wierzchni pola, używając dostępnych rozsiewaczy na-
wozów mineralnych. 

HumiCalc 4.0 może być stosowany przez cały rok w za-
leżności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów 
agrotechnicznych. Najkorzystniej jednak aplikować go 
pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. Wysiew 
wiosenny dla ozimin należy wykonać jak najwcześniej.

W roślinach jarych polecany przed siewem lub pogłównie. 
W uprawach wieloletnich dla lepszych efektów działania 
należy stosować go jesienią, tak aby do wiosny zdążył 
przeniknąć w głąb profilu glebowego. Zaleca się odstęp 
czasowy, 3–4 tygodnie, pomiędzy nawozami naturalnymi 
(obornik, gnojówka, gnojowica) a HumiCalc 4.0.


