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Wapno granulowane nawozowe Florovit 20 kg
 

Cena: 28,54 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Inco

Opis produktu
 

Wapno granulowane nawozowe Florovit 20 kg

W Polsce oko?o 70% gruntów uprawnych zalicza si? do grupy gleb
kwa?nych lub bardzo kwa?nych. Obni?anie si? odczynu gleby (zakwaszanie
gleb) jest procesem naturalnym spowodowanym mi?dzy innymi
wymywaniem wapna w g??b profilu glebowego. Zbyt kwa?ny odczyn
pod?o?a ogranicza efektywne pobieranie sk?adników pokarmowych przez
wi?kszo?? ro?lin dlatego zaleca si? systematyczne stosowanie wapna
nawozowego Florovit.
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Wapno przeznaczone jest do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb.
Nawóz szybko poprawia odczyn gleby, co umo?liwia ro?linom lepsze
pobieranie sk?adników pokarmowych oraz ogranicza pobieranie metali
ci??kich takich jak kadm, o?ów, chrom itp.

Wapno nawozowe Florovit:

doprowadza do optymalnego dla ro?lin odczynu pod?o?a
wnosi do gleby wa?ny sk?adnik pokarmowy jakim jest wap?
korzystnie wp?ywa na w?asno?ci fizyczne gleby

Zawarta w glebie próchnica w obecno?ci wapnia poprawia struktur? gleby,
co przyczynia si? do utrzymania korzystnych dla ro?lin stosunków
powietrzno-wodnych.
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Sposób stosowania:

Zabieg wapnowania nale?y wykona? na co najmniej 3-4 tygodnie przed
planowanym wysiewem nasion lub sadzeniem ro?lin oraz przed
zastosowaniem innych doglebowych nawozów ogrodniczych. Nawozy
wapniowe zaleca si? stosowa? jesieni? lub bardzo wczesn? wiosn?.

Wapno granulowane nale?y rozsypa? równomiernie na ca?ej nawo?onej
powierzchni oraz w miar? mo?liwo?ci zmiesza? z wierzchni? warstw? gleby
o mi??szo?ci 10-20 cm. Dawki nawozu powinny by? ustalane w zale?no?ci
od odczynu i rodzaju gleby.

Trawniki:

gleby bardzo kwa?ne (pH gleby poni?ej 5) – dawka 4–5 kg/10m2,
gleby lekko kwa?ne (pH gleby oko?o 6) – dawka 1–2 kg/10m2.

UWAGA!

Na ?wie?e wapnowanie ?le reaguj? takie warzywa jak: groch, fasola,
marchew, pietruszka, seler, pasternak, pomidor, ogórek, dynia.
Wapnowanie gleby pod upraw? wy?ej wymienionych ro?lin nale?y
przeprowadza? najpó?niej jesieni? w roku poprzedzaj?cym upraw?.

Nie nale?y stosowa? wapna pod ro?liny kwasolubne takie jak: borówki,
rododendrony, ro?liny wrzosowate itp.

Nie nale?y stosowa? w jednym roku nawo?enia obornikiem i wapnem.
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Sk?ad nawozu:

NAWÓZ WE
?RODEK WAPNUJ?CY
Typ nawozu - Wapie? standardowy
50% CaO - tlenek wapnia ca?kowity
Liczba zoboj?tnienia - min. 50
Reaktywno?? - 100%

UWAGA! 
Ze ?rodków ochrony ro?lin nale?y korzysta? z zachowaniem bezpiecze?stwa. Przed ka?dym u?yciem

przeczytaj informacj? zamieszczone w etykiecie i informacje dotycz?ce produktu. Zwró? uwag? na zwroty
wskazuj?ce rodzaj zagro?enia oraz przestrzegaj ?rodków ostro?no?ci zamieszczonych w etykiecie. 

 

W przypadku produktów b?d?cych ?rodkami ochrony ro?lin w rozumieniu ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z
dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporz?dzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz.
1673 ze zm.), z?o?y? zamówienie oraz by? umow? sprzeda?y mog? jedynie Klienci b?d?cy osobami fizycznymi
posiadaj?cymi pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz posiadaj?cymi kwalifikacje wymagane od osób
nabywaj?cych ?rodki ochrony ro?lin okre?lone w art. 28 ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r.
(Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.). 
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