
NATURALNY WAPŃ ORGANICZNY
ZE SKORUPEK JAJ KURZYCH - 100% naturalny

 DO upraw ROLNICZYCH I DZIAŁKOWYCH

NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE WITAMINIZATOR
WAPŃ ORGANICZNY ZE SKORUPEK JAJ KURZYCH

100% NATURALNY witaminizator

78,9%  naturalnego wapnia CaCO3

100% BEZPIECZNY DLA LUDZI I ZWIERZĄT

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA 
OPINIAMI I BADANIAMI

100% NATURALNY witaminizator

93%  naturalnego wapnia CaCO₃

100% BEZPIECZNY DLA LUDZI I ZWIERZĄT

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA 

Produkt ważny bezterminowo, należy przechowywać 
w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 
pokojowej. Data produkcji i numer partii na opakowaniu.

Frakcja: 0-4mm

Przebadany i polecany przez: Instytut Medycyny Wsi w 
Lublinie, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut 
Ochrony Środowiska, Instytut Ogrodnictwa, Instytut 
Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa.

OPINIAMI I BADANIAMI

Witaminizator nawóz 25 kg netto

Do upraw rolniczych, działkowych i domowych.
Nawóz to ponad 93% łatwo przyswajalnego wapnia (jako CaCO ), 0,51% magnezu (jako MgCO ) oraz 0,3%  3 3

fosforu. Mikroelementy: żelazo, siarka, jod, molibden, cynk, fluor, selen, krzem.  Polecany do poprawy 
struktury, odkwaszania gleby i nawożenia roślin preferujących dużo wapnia  w glebie.

Zakres stosowania :
WITAMINIZATOR jest mineralno-organicznym środkiem poprawiającym właściwości fizyko-chemiczne gleby. 
Wzbogaca ją o składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu roślin takie jak: fosfor, magnez i wapń. Może być on 
stosowany w uprawach rolniczych, ogrodniczych i domowych. Skład:  N 1,36%, P O  0,3%, 2 5

CaO 93%, MgO 0,51% , 5,8% substancji organicznych (w tym azot 1,36%).

WITAMINIZATOR, może być stosowany w ciągu roku w dawce nieprzekraczającej 12t/ha. Środek należy 
równomiernie rozprowadzić na powierzchnię pola, a następnie wymieszać go z użyciem narzędzi uprawowych 
do głębokości 15-20 cm. Stosowanie: co 4 lata lub po uprzednim wykonaniu analizy glebowej (pH). Najlepszym 
terminem stosowania jest okres letni po sprzęcie zbóż, pod uprawki pożniwne. Rośliny sadownicze -  dawki 
środka poprawiającego właściwości gleby WITAMINIZATORA na glebach o pH w przedziale 5,0-5,8. Większe 
dawki w podanym przedziale dotyczą gleb bardziej zwięzłych. W przypadku uprawy truskawek i poziomki 
środek stosować tylko przed założeniem plantacji. W przypadku stosowania środka w istniejącym 
sadzie/plantacji, należy go stosować w pasach wzdłuż rzędów roślin o szerokości do 1 m.

ZALECANE DAWKI :
·  na glebach lekkich     1,5-2,5  tony/ha  (15-25kg/ar)
·  na glebach średnich   2,5-4   tony/ha    (25-40kg/ar)
·  na glebach ciężkich    4,0-5,0  ton/ha    (40-50kg/ar) 

Rolnicze uprawy polowe: rośliny warzywne, rośliny ozdobne.
Środek poprawiający właściwości gleby WITAMINIZATOR stosować na glebach o pH w przedziale 
5,0-6,0. Środek należy stosować w ilości 1,5-3 t/ha (1,5-3,0 kg/10m2), wymieszać z glebą na głębokość 
10-15 cm przy pomocy narzędzi uprawowych. Należy rozsypać go równomiernie na całej powierzchni 
pola przeznaczonego pod uprawę roślin i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych, 
po czym wyrównać powierzchnię. W tak przygotowana glebę wysiewać nasiona/sadzić rozsadę warzyw.

Trawniki.
Przed wysianiem trawy zastosować środek w dawce 2,0-2,5 t/ha (2,0-2,5 kg/10 m2) i wymieszać 
na głębokość 5-10 cm. Następnie powierzchnię gleby wyrównać, zagęścić wałem gładkim, wysiać trawę 
i obficie podlać wodą. Na trawnikach użytkowych, wczesną wiosną lub jesienią stosować środek w dawce 
do 1,0 t/ha  (do 1 kg/10m2). Po zastosowaniu obficie podlać.

Uprawy domowe i doniczkowe
Dawkowanie uzależniać także od wielkości roślin: - doniczki do 15cm średnicy – 1 łyżeczka środka, 
15-25cm średnicy – 2 łyżeczki,  powyżej 25cm średnicy - 3 łyżeczki.  
Nawóz wymieszać z podłożem i podlać. Nie należy przekraczać zalecanych dawek witaminizatora.

UWAGA:
Środka nie wolno stosować na łąkach i pastwiskach. Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin 
oraz na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Nie stosować 
pod rośliny kwaśnolubne.
 
Przechowywanie środka :
Środek należy stosować bezpośrednio po przetransportowaniu go od producenta na pole 
lub przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie światła 
w dodatniej temperaturze.

Środki ostrożności :
Podczas prac związanych ze stosowaniem WITAMINIZATORA należy stosować rękawice ochronne 
i przestrzegać zasad higieny takich, jak przy pracach z wapnem nawozowym.

Zezwolenie na wytwarzanie: PL1609084p

NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Producent: ALVANAEKO Sp. z o.o.   |   Polska, 46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 2a

www.alvanaeko.pl   |   e-mail: biuro@alvanaeko.pl   |   tel. 22 578 55 15

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.alvanaeko.pl 
www.facebook.com/Alvanaeko
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