INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA WITAMINIZATORA –
środka poprawiającego właściwości gleby.
Zakres stosowania :
WITAMINIZATOR jest środkiem poprawiającym właściwości gleby, wzbogacającym ją o składniki pokarmowe
niezbędne do wzrostu roślin takie jak: azot, fosfor, wapń oraz substancję organiczną. Środek posiada
właściwości odkwaszające glebę.
Stosowany w uprawach polowych, użytkach zielonych, w warzywnictwie, uprawach sadowniczych , w uprawie
roślin ozdobnych. Zapewnia obfite i długotrwałe kwitnienie oraz intensywne wybarwienie i ukorzenienie roślin.
NIE STOSOWAĆ DO ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH.
Dawkowanie
Uprawy polowe
Potrzeby wapnowania gleb zależą od odczynu (pH) oraz kategorii agronomicznej gleby (tabela 1).

PRZEDZIAŁ
POTRZEB
WAPNOWANIA

KATEGORIA GLEBY I ODCZYN pH
Bardzo lekka

Lekka

Średnia

Ciężka

Konieczne

do 4,0

do 4,5

do 5,0

do 5,5

Potrzebne

4,1 - 5,0

4,6 - 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

Wskazane

4,6 - 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

Ograniczone

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

6,6 - 7,0

od 5,6

od 6,1

od 6,6

od 7,1

Zbędne

W10 tonach środka poprawiającego właściwości gleby WITAMINIZATOR wprowadza się do gleby
co najmniej : 80 kg azotu (N), 20 kg fosforu (P2O5), 35 kg magnezu (MgO) oraz 2800 kg wapnia (CaO)
na jeden hektar.
Środek poprawiający właściwości gleby WITAMINIZATOR, może być stosowany w dawce nieprzekraczającej
17t/ha w ciągu roku, z uwzględnieniem potrzeb wapnowania gleb. Środek należy równomiernie rozprowadzić
na powierzchni pola oraz wymieszać z glebą za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych

W przypadku gleb o odczynie bardzo kwaśnym w pierwszym roku wskazane jest zastosowanie około ½
zalecanej dawki nawozu wapniowego, a pozostałej ilości w drugim roku, po uprzednim wykonaniu analizy
glebowej. Dawka nawozu zostanie ustalona z uwzględnieniem stopnia zakwaszenia gleby, sposobu jej
użytkowania oraz zaleceń odnośnie do wapnowania. Najlepszym terminem stosowania wapna jest okres letni
po sprzęcie zbóż, pod uprawki pożniwne. Nawóz po aplikacji należy wymieszać z glebą do głębokości 20-30 cm.

Uprawy ogrodnicze
Dawkowanie uzależniać od wieku i wielkości roślin, przemieszać z wierzchnia warstwą podłoża.
Jeden raz na tydzień, przed podlewaniem (do całorocznego stosowania).
Stosując odpowiednio:
- rośliny do 1 roku – 1 łyżeczka
- rośliny od 1 do 3 lat - 2 łyżeczki
- rośliny powyżej 3 lat - 3 łyżeczki
Nawożenie roślin: krzaki pomidorów uwielbiają nawóz w postaci skorupek z jaj. Do dołka obok krzaczka najle1
piej wsypać około /2 łyżeczki sproszkowanych skorupek.
Ściółkowanie: ściółkowanie sproszkowanymi skorupkami wokół roślin i warzyw zasadolubnych zapobiega chorobom grzybowym.
UWAGA:
Środka WITAMINIZATOR nie wolno stosować na łąkach i pastwiskach.
Środek WITAMINIZATOR nie jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin.
Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych
śniegiem.
Stosować zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w
sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2020 poz. 243)

Przechowywanie środka :
Środek poprawiający właściwości gleby należy stosować bezpośrednio po przetransportowaniu go od
producenta na pole. Jeśli zajdzie konieczność przechowania go, należy to zrobić na utwardzonym, wyrównanym
i nieprzepuszczalnym podłożu, posiadającym odprowadzenie odcieków (wód opadowych) do kanalizacji.
Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed dostępem zwierząt. Środek poprawiający
właściwości gleby nie może mieć kontaktu z paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności :
Podczas prac związanych ze stosowaniem środka poprawiającego właściwości gleby WITAMINIZATOR należy
stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny takich, jak przy pracach z nawozami organicznymi lub
neutralnymi. W razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała, należy przemyć ranę i zastosować
podstawowe środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Okres przydatności :
Bezterminowy.

