
oKRĘGoWA
sTAcJA cHEMlczNo - RoLNlczA

w kielcach
25-112 Kie|ce, ul. Wapiennikowa 21,

tel, (41) 361-01-§1, faks (ttl)361.02-2§, e-maill Ęielco(a§chr.oov,ol;www.schr,gov,pl
o§chR lDu616l4l17 Kielce, dn. 12.,1a.2017 r

Okręgowa §tacja Chemiczno - Rolnicza w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21 , 25-112 Kielce, na podstawie
ań.28 ust. 1, pkt3 i4ustawyzdn. 10 lipca2007 r, o nawożach inawożeniu (Dz. U.z2017 r., poz.668),
podaje opinię o składzie chemicznym nawozu na zlecenie Producenta:

Tnuskawica §półlra Akeyjna
ifkówka 24, 26-0§2 Nowiny

ATE§T Nr 32117

do Sprawozdania z Badań Nr 557/17 z dnia 12.10.2017 r,

Nazwa nawozu/typ/nazwa handlowa: Wapno nawozowe tlenkowe

Nr zlecenia NW8U1

Miejsce pobrania próbki (zakład produkcyjny) *

Data pobrania próbki: 29.a9.2O17 r.

Okres produkcji nawozu 20 -27,09.2017 r,,

Stan fizyczny nawozu: py|istV, dr.obnoziarnisty

Nazwisko i imię próbkobiorcy: §tanisław Cabaj

Numer laboratoryjny próbki: NW82/1

Tn uskawica Spółka Akcyj na
Sitkówka 24, 26-052 Nowiny

Nr protokołu pobrania / Nr plomby: 45lźl17, A 268811

Wielkość pańii pzyjęta do oceny (w tonach): 240 ton

Warunki przechowywania nawozu; 1 silos 300 ton

Dah dostarc,zenia próbkido analĘ: 29.09.2017 r.

Data wykonania analizy: 29.09 - 11.10.2017 r.

Oznakowanie próbki pzez Klienta: Wapno nawozowe tlenkowe odmiana 02

Wapno.nawozowe nieząwieraiace Ę!ągnezu CaO 70 % odm.92 (tlenkowe)

ZawańoŚĆ CaO i uziarnienie spełniają wymagania zawańe w Zał. nr 6, Tab. 1 Roaporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w §prawie sposobu pakowania nawozów
mineralnych, umieszczania infonnacji o ekładnikach nawozowych na tych opakowaniach,
§po§obu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawouowego (Dz. U. Nr. 183,poz.
1229|. Zawańość Pb i Cd spełniają wymagania określonę w § {4 ust.4 pkt.l Roaporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonanla niektórych
przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 76§ z póź. zm.}.
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Analizowana cgcha* stwierdzona zawańość wymaqania
zawańość cao 71,5 % co naimniei70 %
zawańość pblołowiu/ 5,0 mg/kg CaO naiwżei200 mo/ko CaO
Zawartośó Cd/kadmu/ 0.4 mo/ko CaO naiwvżei 8 mq/kq CaO
Uziarnienie Iodsiew powyźej 2,0 mm 4,2 o/o naiwżei25 %

"Badania Akredytowane przez PCA (Cerffikat Akredytowanago Laboratorium Nr AB 333)
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