
CERTYFIKAT
zGoDNOSCr Nr WE/87-1 llelBs

potwierdzajqcy zgodnoii z typem nawozu oznaczonego "NAWOZWE"

"KREDOWE ZAKI-ADY W KORNICY" Adam Flis
Nowa Kornica 12,08-205 Kornica

Kreda nawozowa - WAPNIAK KORNICKI

G.1.5a) Kreda - standardowa
Produkt zawierojqcy wqgbn wapnia joko gt6wny sktodnik, uzyskiwany przez rozdrobnianie (kruszenie,
mielenie) noturolnych z162 kredy.

Tlenek wapnia(CaO) calkowity, min.

Liczba zobojqEnienia, min.

ReaktywnoS( trakcji 1-2 mm(uzyskanych za pomocq
przesiewania na sucho) w kwasie cyLrynowym, min

Uziarnienie oznaczane za pomocQ przesiewania na mokro:
- przesiew przez sito o wymiarze boku oczek 25 mm, min.
- przesiew przez siLo o wymiarze boku oczek 2 mm, min.

- przesiew przez siLo o wymiarze boku oczek 3,15 mm, min.
- przesiew przez sito o wymiarze boku oczek 2 mm, min.
- przesiew przez sito o wymiarze boku oczek 0,315 mm, min

Zgodnie ze sprowozdaniem Laboratorium Nawoz6w i Wyrob6w Chemicznych, Oddziat Badai i CertyFikacji
z badart wykonanych przez: w Pite, PCBC S.A.

Nr i dato sprowozdania: BP.PL/42s/19lMM z 17.09.20'19 r.

Certyfikot wo2ny w okresie: od 25.09"2019 r. do 15.072022 r.

Certyfikatjest wo2ny do wyczerpania dostawll nawozu okreilonej w niniejszym certyfikocie i jego aneksach oroz pod warunkiem utrzymanio
gwarancji przez producenta, 2e wszystkie dostawy wprowodzonego do obrotu nawozu spetniojq wymoganio db okreilonego typu nowozu WE,

nie dfu2ej jednak ni2 do kortco wa2noici certyfikotu.

Progrcm certyfikocji - DBS -02-WE

Nozwa i odres Producenta:

Nazwa handlowo nowozu:

Typ nawozu:

Sktodniki pokormowe:

Wyr6b spelnia rrt4tmagania dla
ty p6w nawoz6w oznaczo nych
'NAW1Z WE" zaworte w:

Nr rej.450/19
FBS 325

POLSKIE CENTRUM BADAilI

Uziarnienie oznaczane za pomocQ przesiewania na mokro po dezintegracji w wodzie:
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Rozporzqdzeniu (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 paZdziernika 2003 foku w sprawie nawoz6w zp62niejszymi zmianami.

Warszawa, 1 1.03.2020 r.
dr Michat Pachowski
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