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TLENKowE
Produkowane są w procesie wypalania a następnie przemielenia skał wapiennych /wapno tlenkowe/ lub dolomitowych /
wapna tlenkowo-magnezowe/. Podczas wypalania forma węglanowa wapna CaC03 pnechodziw aktywną chemicznie formę
tlenkową CaO co czyni te wapna wyjątkowo skuteczne i zasadniczo różni je od nawozów wapniowych węglanowych.
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u szczególnie zalecane na gleby średnie i ciężkie, gdzie §wym działaniern rozluźniającym
powoduje tworzenie struktury gruzetkowatej korzystnej dla reakcji chemicznych zachodzących
w g lebie i poprawie w niej gospodarki wodnej,
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w krótkim czasie rekompensuje poniesione nakłady zwiększonym plonowaniem
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- zawartość CaO od 39 do 58% 
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- możliwość stosowania w okresie

wegetacjiroślin
- zalecana głównie na Eleby lekkie
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