
Czarna Kreda granulowana

BigBag 0,6 tony

Czarna Kreda sypka mielona

BigBag 1 tona

Czarna Kreda sypka

Wanna 24 tony

NAWÓZ O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA  
DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW UPRAW

Produkt został przebadany i posiada opinię IUNG Puławy.
szczegóły na stronie www.czarnakreda.pl



 

 

Namnożenie mikroorganizmów glebowych

Reguluje pH gleby i sanityzuje ją, eliminuje patogeny: grzyby, pleśnie, bakterie gnilne  
i inne mikroorganizmy chorobotwórcze. Ogranicza występowanie chwastów kwasolubnych.

CZARNA KREDA

Skład nawozu
- Kreda Jeziorna typ 07a 
- CaO > 40%    - CaCO3 > 70% 
- Miękki węglan wapnia, kreda jeziorna,  
wysoce reaktywny kalcyt 
- Organika (węgiel organiczny, kw. próchnicowe: 
humusowe, fulwowe i huminy) kwasy humusowe, 
ponad 30kg w 1 t produktu 
- Mikro - i makroelementy 
(N, P., K, Mg, S, Na, Cu, Zn, Fe, Mn, B)

ODKWASZANIE 
miękki i porowaty kalcyt 

szybko i trwale reguluje odczyn 
pH

UŻYŹNIANIE 
kwasy próchnicowe i węgiel 
organiczny użyźniają każdą 

glebę
ODŻYWIANIE 

Czarna Kreda zapewnia  
dostępność N, P, K oraz wody  

w warstwie korzeniowej  
eliminuje efekty suszy

Nawóz wapniowy składający się z kredy 
jeziornej z węglem organicznym
Forma: sypka, sypka mielona, granulat
Wysiew: forma sypka - rozsiewacze taśmowe 
granulat - rozsiewacze nawozowe
(Doglebowo: przedsiewnie/pogłównie)
Dawkowanie: sypki: 0,5-2 t/ha,  
granulat: 0,6-2,4 t/ha

• Silna stymulacja  
życia biologicznego w glebie.

• rozwój mikroorganizmów glebowych, bakterii  
priobiotycznych i fotosyntetyzujących.

• Dynamiczna mineralizacja słomy, resztek 
pożniwnych, obornika, gnojowicy i innych 
substancji organicznych w glebie

• Wyższy poziom próchnicy
• Gleba o lepszej strukturze

• Efektywna regulacja pH gleby
• Skuteczniejsze pobieranie makroskładników 

(N, P., K, S, Mg, Ca) z gleby przez rośliny 
uprawne.

• Dobrze odżywione i silne rośliny lepiej 
znoszące susze, przymrozki i inne stresy 
wegetacyjne, plonujące znacznie lepiej.

• Wyższe plony, lepsze parametry  
i rentowność uprawy

Greencal Sp. z o.o.
Łęgajny, ul. Kasztanowa 14, 
11-010 Barczewo
biuro@greencal.pl | www.czarnakreda.pl

Dystrybutor

Produkt został przebadany 
i posiada opinię IUNG Puławy.

Infolinia: 
7 800 800 34

Szczegóły na stronie 
www.czarnakreda.pl


