„KOMPOMIX”

Organiczny środek poprawiający właściwości gleby,
instrukcja stosowania i przechowywania.
Zakres stosowania
„KOMPOMIX” jest środkiem poprawiającym właściwości gleby wytworzonym z odpadów
ulegających biodegradacji takich jak: trawa, liście, gałęzie, które zostały poddane procesowi
kompostowania. „KOMPOMIX” należy stosować w celu poprawy właściwości fizycznych,
chemicznych i biologicznych, zwiększenia zawartości substancji organicznej gleby.
Środek polecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, szczególnie na glebach
ubogich w próchnicę. „KOMPOMIX” przeznaczony jest do rekultywacji gleb zdegradowanych w
celu przywrócenia im pierwotnej wartości użytkowej.
Nie zaleca się stosowania środka poprawiającego właściwości gleby podczas wegetacji roślin
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Może być stosowany w trakcie zakładania użytków zielonych oraz ich wiosennej i jesiennej
renowacji.
Nie stosować środka poprawiającego właściwości gleby na terenach zalanych wodą,
przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu.

Wielkość dawek, sposób i terminy stosowania
Środek poprawiający właściwości gleby „KOMPOMIX” należy stosować przed siewem lub
sadzeniem roślin lub jesienią po zbiorach. Zalecaną dawkę należy równomierne rozprowadzić na
powierzchni gleby za pomocą rozrzutnika lub ręcznie i wymieszać z podłożem na głębokości
kilkunastu centymetrów za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych.
•
•
•
•

uprawy ozdobne w gruncie i pod trawniki - dawka do 15 t/ha w ciągu roku,
w celu rekultywacji gruntów rolnych - dawka do 15 t/ha w ciągu roku,
pod uprawy polowe - dawka do 18 t/ha w ciągu roku.
użytki zielone i trawy – dawka do 15 t/ha w ciągu roku.

Przechowywanie
Środek poprawiający właściwości gleby „KOMPOMIX” powinien być przechowywany
w opakowaniach handlowych w miejscu suchym i nienasłonecznionym, lub luzem w pryzmach
uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu z daleka od cieków i zbiorników
wodnych. Pryzmy należy zabezpieczyć przed wymywaniem przez wody opadowe oraz
rozsiewaniem przez przykrycie.

Środki ostrożności
• przy pracy ze środkiem stosować rękawice ochronne i przestrzegać ogólnych zasad
higieny i bezpieczeństwa,

•
•
•

w razie kontaktu z uszkodzoną tkanką ciała, należy ranę obficie przemyć wodą
i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie konieczności skontaktować się
z lekarzem,
w przypadku zaprószenia oczu, przemyć je czystą wodą,
w przypadku połknięcia należy skontaktować się z lekarzem.
PRODUCENT
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Instrukcja zgodna z decycją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-732/18,
o dopuszczeniu „Kompomixu” do obrotu.

