
Vápnitý dolomit mletý
Popis hnojiva, obsah živin, rizikové látky, forma a rozpustnost
Jemně mletý vápnitý dolomit je přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků, které 
jsou  nezbytné  pro  zdárný  růst  rostlin.  Svou  přítomností  v půdě  v ní  zvyšuje  množství  mikroorganizmů  a 
eliminuje vliv kysele působících hnojiv, například síranu amonného.
 
-celkový obsah CaCO3 min. %……............................................    57,3
-celkový  obsah MgCO3 min. % …….…....................................... 38,8
-Obsah CaCO3+MgCO3 ve vysušeném vzorku min. %  …………90
-celkový obsah SiO2 v průměru %……………………………..…..2,2  
-celkový obsah Al2O3 v průměru %…………………………  ….. 0,3
-celkový obsah Fe2O3 v průměru %…………………………  …   0,3  
-celkový obsah vápníku v Ca minimálně g/kg…………………… 190  
-celkový obsah hořčíku v Mg minimálně g/kg…………………… 110
-vlhkost maximálně v %……………………………………………...1  

zrnitostní složení :
-částice od 0,5 do 1 mm  v %…..............................................min.     90,0

rizikové látky 
kadmium méně než  1,5 mg/kg  hnojiva olovo méně než  30 mg/kg  hnojiva   rtuť   méně než   0,5 mg/kg hnojiva 
arsen  méně než       10  mg/kg hnojiva       chrom méně než       50 mg/kg  hnojiva

Rozsah a způsob použití
Hořečnatovápenaté hnojivo určené k obohacení půdy hořčíkem a k pozvolné úpravě půdní kyselosti. Zvyšuje 
sorpční  kapacitu  půd.  Vytváří  příznivé  podmínky pro zlepšení  půdní  struktury.  Zlepšuje  využitelnost  zásob 
fosforu.  Hnojivo  se  nepoužívá  při  pěstování  kyselomilných  rostlin  (azalky,  rododendrony  apod.)  Aplikace 
spojená se zapravením do půdy se provádí po sklizni. Hnojivo lze přidávat i do kompostů.

Doporučené dávkování
Orná půda a ovocné sady
                        lehká půda                       střední půda                        těžká půda
              PH t váp. dol./ha               pH t váp. dol./ha               pH t váp. dol./ha
do 4,4 3 do 4,5 3,75 do 4,5 4,25
4,6 – 5 2 4,6 – 5 2,5 4,6 – 5 3,2
5,1 – 5,5 1,5 5,1 – 5,5 1,25 5,1 – 5,5 2,15
5-6 – 5,7 0,75 5,6 – 6 1 5,6 – 6 1,25

6,1 – 6,5 0,5 6,1 – 6,5 0,65
6,6 – 6,7 0,5

Trvalé travní porosty
                        lehká půda                       střední půda                        těžká půda
              PH t váp. dol./ha               pH t váp. dol./ha               pH t váp. dol./ha
do 4,5 1,5 do 4,5 1,75 do 4,5 2,25
4,6 – 5 0,75 4,6 – 5 1,25 4,6 – 5 1,75

5,1 – 5,6 0,65 5,1 – 5,5 0,9
5,6 – 6 0,5

Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení 
s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodin, nebo objektivních  
diagnostických  postupů.  Uvedené  doporučené  dávkování  nezbavuje  uživatele  odpovědnosti  za  dodržování 
platných zákonů a směrnic a hygienických předpisů.  Prodejce  neručí za škody způsobené nesprávným použitím 
hnojiva.


