
Wysoce reaktywne (o 100% reaktywności), szybko działające wapno przeznaczone do 
nawożenia wszystkich rodzajów gleb, gleb zdegradowanych, zainfekowanych chorobami 
grzybowymi i o obniżającej się produktywności. Granulowana postać nawozu pozwala na 
wygodny i równomierny wysiew na polu. Zawartość Ca w formie CaCO³ min. 75%.

DLA PROFESJONALISTÓW
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Stosowanie wapna nawozowego pMg:
  obniża koszty uprawy
  podnosi urodzajność gleby
  poprawia jakość gleby
  zwiększa przyswajanie NPK o ok. 30%
  1 t nawozu zawiera tyle kwasów 
humusowych co 60 t obornika
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NAWÓZ WE 
ŚRODEK WAPNUJĄCY 
Typ nawozu: Wapień – standardowy 
40% CaO – tlenek wapnia całkowity 
Liczba zobojętnienia – min. 42; Reaktywność – 100%

Gleby, które są pozbawione pożytecznych mikroorganizmów i kwasów humusowych tracą 
swoją produktywność. TERAZ mamy rozwiązanie tego problemu!

WAPNO GRANULOWANE PMG to wysokiej jakości nawóz o reaktywności 100% zawierające 
dodatki mikroorganizmów i  kwasów humusowych. Odpowiednio dobrane szczepy mikroorganizmów 
glebowych o wysokiej koncentracji wpływają na:

  szybki rozkład resztek pożniwnych
  hamują rozwój chorób grzybowych w glebie (w tym kiły kapuścianej)
  na długo poprawiają mikroflorę bakteryjną gleby.

Odpowiedni układ wapna nawozowego i mikroorganizmów sprawia, że nawóz wpływa na poprawę pH 
gleby, przyspiesza rozkład materii organicznej i uwalnia z niej składniki pokarmowe. W następstwie tego 
wprowadzone do gleby kwasy humusowe zatrzymują uwolnione składniki w warstwie ornej, a szczepy 
pożytecznych bakterii ograniczają występowanie chorób grzybowych. Następuje podniesienie kultury 
gleby i poprawa stosunków powietrzno-wodnych. Uprawiane w następstwie rośliny mają lepszy dostęp 
do składników pokarmowych, wody i powietrza oraz są bardziej odporne na choroby grzybowe.

WAPNO PMG to nawóz, który powstał w oparciu o wieloletnie badania Instytutów Naukowych 
w obliczu degradacji polskich gleb, spowodowanej intensyfikacją upraw, nawożeniem, stosowaniem 
dużej ilości środków ochrony roślin i monokultury.

W wyniku stosowania WAPNA NAWOZOWEGO 
GRANULOWANEGO PMG wzrasta zawartość 
składników pokarmowych w glebie oraz wzrasta 
o  ok. 30% przyswajanie NPK, można więc 
stosować mniejsze ilości nawozów, środków 
ochrony roślin, a uzyskiwane plony są większe.

Zaleca się stosowanie wapna nawozowego zgodnie z Programami Nawożenia upraw sadowniczych, warzywniczych 
i  rolniczych, opracowanymi we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz z Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Poznaniu. Programy nawożenia oraz tabele mieszań Florovitu AGRO ze Środkami Ochrony Roślin do-
stępne u Dystrybutorów oraz na: www.f lorovitagro.pl

tel: 603 603 216  
florovitagro@inco.pl

gleBY bardzo 
kwaśne kwaśne lekko 

kwaśne

bardzo lekkie 600 400 300

lekkie 700 500 300

średnie 800 600 400

ciężkie 900 700 500

użytki zielone 900 650 300

Stosowanie – dawki Florovitu AGRO wapna nawozowego granulowanego w kg/ha.


