
HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA
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SKŁAD:
Siarka całkowita (SO3) – 35 %
Wapń całkowity (CaO) – 37 %

Granulacja 2-8 mm
Wilgotność poniżej 6%.

NAWÓZ WE

Masa netto

600 kg

Typ D.1 siarczan wapnia
Nawóz zawiera granulowany dwuwodny siarczan wapnia CaSO4 * 2H2O

Hortiwap Siarczan Wapnia to nawóz granulowany 
służący do dostarczania roślinom wapnia i siarki. 
Składniki te są w pełni przyswajalne przez rośliny. Można 
go stosować w uprawach sadowniczych, warzywniczych, 
rolniczych oraz na użytki zielone. Nawóz ten można 
aplikować każdym typem siewnika nawozowego na 
powierzchnie gleby, zarówno przed siewem lub 
sadzeniem, jaki i pogłównie. Nawóz można aplikować na 
różne rodzaje gleb celem podniesienia  dostępnych dla 
roślin zawartości siarki i wapnia. Aplikacja nawozu 
poprawia strukturę gruzełkowatą gleby oraz zmniejsza 
ryzyko toksyczności szkodliwych jonów np. glinu.

OPIS PRODUKTU:
W kontakcie z nawozem zaleca się stosować maski 
przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne. W przypad-
ku podrażnienia skóry i oczu, przemyć dużą ilością wody. 
W razie przypadkowego spożycia należy zaciągnąć 
porady lekarza. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:



Hortiwap Siarczan wapnia należy przechowywać 
w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w pomiesz-
czeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscach 
niedostępnych dla dzieci. Opakowania można magazy-
nować maksymalnie w dwóch warstwach. Podczas 
przechowywania i transportu  należy chronić nawóz 
przed przemarzaniem oraz bezpośrednim nasłonecznie-
niem zawilgoceniem lub uszkodzeniem opakowań. 
W razie przypadkowego spożycia skontaktować się 
z lekarzem. Miejsce zanieczyszczone nawozem obficie 
spłukać wodą. 

INSTRUKACJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Uprawa

Truskawka, malina, jeżyna

Borówka wysoka

Jabłoń, grusza

Śliwa, wiśnia, czereśnia 

Użytki zielone 

Kukurydza

Pszenica, owies, żyto

Rzepak 

Burak cukrowy

Ziemniak

Warzywa kapustne

Warzywa korzeniowe

Warzywa dyniowate

Warzywa cebulowe

200-500

200-400

200-400

200-400

100-400

400-500
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300-500

Orientacyjna dawka w kg/ha

Dawkę nawozu HortiWap Siarczan Wapnia należy 
dopasować do aktualnego odczynu gleby oraz zawarto-
ści wapnia i siarki w glebie. Dawkę nawozu można 
podzielić na kilka aplikacji wykonywanych przedsiewnie 
lub przed sadzeniem oraz pogłównie. W tabeli przedsta-
wiono orientacyjne dawki nawozu HortiWap Siarczan 
Wapnia,  jakie można zastosować w zależności od 
uprawy. Optymalną dawkę nawozu należy ustalać na 
podstawie aktualnych wyników chemicznej  analizy 
gleby. 

Hortiwap Siarczan Wapnia może być aplikowany od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni pod wszystkie 
uprawy. 

Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  
w sprawie nawozów. 

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania lub aplikacji w nie sprzyjających 
warunkach oraz nieprawidłowego magazynowania nawozu.

Okres przydatności nawozu; bezterminowo

Data produkcji: 

ZALECENIA I TERMIN STOSOWANIA:

HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA

Masa netto

600 kg


