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OPINIA 

lUNG-PIB w Pulawach dotycz^ca spetnienia wymagan jakosciowych oraz 
wymagan w zakresie dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen przez wapno nawozowe 
niezawieraj^ce magnezu, wfglanowe, odmiana 07a, o deklarowanej nazwie handlowej 
„CZARNA K R E D A " produkowanego przez GreenCal Sp. z o. o. 

Zleceniodawca: GreenCal Sp. z o. o., ul. Szostkiewicza 1 A, 10-760 Olsztyn 

Nazwa nawozu: CZARNA KREDA 

Rodzaj i typ nawozu: wapno nawozowe niezawieraj^ce magnezu, w^glanowe, pochodzenia 

naturalnego - kopalina (kreda jezioma, pochodzenie KWB Belchatow), odmiana 07a 

Postac nawozu: staty, sypki 

Ocena nawozu: 

Na zlecenie firmy; GreenCal Sp. z o. o., ul. Szostkiewicza 1 A, 10-760 Olsztyn, probka 

nawozu do badan zostala pobrana przez probobiorc? z Okr^gowej Stacji Chemiczno-

Rolniczej w Warszawie (protokol pobrania prdbki nr 1/14/2019 z dnia 26.06.2019 r.) i zostala 

przebadana w Okr^gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie. W badanej probce 

oznaczono zawartosc wapnia (CaO), zawartosc wody oraz zawartosc zanieczyszczen kadm 

(Pb) i olow (Cd) (sprawozdanie z badan nr NW/19/1-1/2019 z dnia 29.07.2019 r.). 
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Wymagania jakosciowe deklarowane przez producenta oraz potwierdzenie spetnienia 
przez nawoz tycti wymagan Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 wrzesnia 2010 
r., (Dz. U. Nr 183, Poz. 1229). 

Tabela 1. Wiasciwosci fizykochemiczne wapna nawozowego 

Badane zawartosci 
sldadnikow i cecliy 

fizykochemiczne nawozu 

Wynik badania 
(Sprawozdanie z 

badan nr 
NW/19/1-1/2019) 

Wymagania 
jakosciowe dla 

odmiany 07a 

Wymagania 
jakosciowe 

deldarowane przez 
producenta 

Zawartosc wapnia (CaO), % 
(m/m) 40,0 ± 2,8 CO najmniej 30 CO najmniej 30 

Wilgotnosc, % (m/m) 16,34 ± 1,8 najwyzej 30 najwyzej 30 

Wyniki badaii w/w nawozu (tab. 1) potwierdzaj^ spelnienie wymagan jakosciowych 

zawartych w Rozporz^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 wrzesnia 2010 r., (Dz. U. Nr 183, 

Poz. 1229), dla odmiany 07a oraz deklarowanych przez producenta. 

a) Wartosci zanieczyszczen nawozu stwierdzone po przeprowadzeniu jego badaii oraz 
potwierdzenie spetnienia wymagan dotycz^cych dopuszczalnych wartosci tych 
zanieczyszczen 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 14 ust. 4. pkt. 1, Rozporzqdzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 v., (Dz. U. Nr 119, poz. 765) w probce 

nawozu okreslono wartosci zanieczyszczen dotycz^ce kadmu i olowiu (tab. 2). 

Tabela 2. Ocena zanieczyszczen w badanym nawozie 

Rodzaj 
zanieczyszczen 

Wyniki badania wartosci 
zanieczyszczen 

(Sprawozdanie z badan 
NW/19/1-1/2019) 

Dopuszczalna 
wartosc 

zanieczyszczen 

Wartosc 
zanieczyszczen 
deldarowane 

przez producenta 
Rodzaj 
zanieczyszczen 

zawartosc mg/kg tlenku wapnia (CaO) 

Zawartosc kadmu 
(Cd) ponizej 2,5 nie wi^cej niz 8 nie wi^cej niz 8 

Zawartosc olowiu 
(Pb) 31,5 nie wi^cej niz 200 nie wi^cej niz 200 

Badany nawoz spetnia wymagania stawiane w § 14 ust. 4. pkt. l , Rozporz^dzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r., (Dz. U. Nr 119, poz. 765) odnosnie 

dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen dla kadmu i olowiu. 
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Wniosek: 

Stwierdzamy, ze wyniki badan wapna nawozowego niezawieraj^cego magnezu, pochodzenia 

naturalnego - kopalina (kreda jezioma), odmiana 07a, o deklarowanej nazwie handlowej 

CZARNA K R E D A produkowanego przez GreenCal Sp. z o. o., ul. Szostkiewicza l A , 10-

760 Olsztyn potwierdzajg spelnienie: 

• wymagan jakosciowych zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 

wrzesnia 2010 r., (Dz. U. Nr 183, Poz. 1229) oraz deklarowanych przez producenta 

w zakresie odmiany 07a, 

• wymagan § 14 ust. 4. pkt. 1, Rozporz^dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 18 czerwca 2008 r., (Dz. U. Nr 119, poz. 765) odnosnie dopuszczalnych 

wartosci zanieczyszczen dla olowiu. 

Zal^cznik do opinii: 

1. Sprawozdanie z badan Okr^gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie nr 

opracowal: 

dr Inz. Plotr Ochai 

NW/19/1-1/2019 z dnia 29.07.2019 r. 
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