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Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu organicznego ORGLEB 

 
Zakres stosowania: 
Nawóz organiczny przeznaczony do stosowania na wszystkich rodzajach gleb ubogich w 

fosfor. MoŜe być stosowany na duŜych plantacjach produkcji rolniczej i ogrodniczej, w 

ogrodach przydomowych i działkowych, jako składnik podłoŜy do uprawy kwiatów 

doniczkowych, a takŜe do rekultywacji gleb. 
Sposób i terminy stosowania oraz wielkość dawek: 

Uprawy polowe: 
Nawóz moŜna stosować jeden raz w okresie 3-4 lat w dawkach 20 t/ha na glebach o bardzo 

niskiej i niskiej zawartości fosforu, 15 t/ha na glebach o średniej zawartości fosforu i do 10 

t/ha na glebach o wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu. Nie zaleca się stosowania 

nawozu na glebach o bardzo wysokiej zawartości fosforu. 

Nawóz stosuje się przedsiewnie. Nawóz po równomiernym rozrzuceniu na powierzchni pola 

naleŜy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby przy pomocy glebogryzarki lub innych 

narzędzi rolniczych. 

Uprawy warzywne: 
W warzywnych uprawach polowych nawóz organiczny stosować do nawoŜenia przed 

wegetacyjnego w dawkach od 20 do 30 t/ha. W uprawach prowadzonych pod osłonami 

stosować tylko w nieogrzewanych tunelach foliowych w dawkach do 300 kg/100 m
2
. 

Obowiązuje zakaz stosowania nawozu w uprawie warzyw, w okresie wegetacji. Zalecane 

dawki nawozu stosować raz na 4 lata. 

Uprawy sadownicze: 
Nawóz jest zalecany do nawoŜenia upraw truskawek i malin w dawkach od 15 do 30 t/ha. 

Nawóz stosować jednorazowo – tylko przed zakładaniem plantacji i nie częściej niŜ raz na 4 

lata. Co najmniej 10 dni przed sadzeniem roślin, nawóz wymieszać odpowiednimi 

narzędziami rolniczymi z 20-25 cm warstwą gleby. Obowiązuje zakaz stosowania nawozu w 

okresie wegetacji.  

Kwiaty doniczkowe: 
Nawóz organiczny naleŜy wymieszać z podłoŜem w ilości 20% jego objętości, a następnie 

wsypać do doniczki lub skrzynki balkonowej. W tak przygotowane podłoŜe sadzić rośliny 

kwitnące i ozdobne z liści. 

Trawniki: 
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do załoŜenia trawnika rozłoŜyć 10 litrów 

nawozu na 1 m
2
, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi 

narzędziami, wyrównać i siać trawę. 

Rekultywacja gruntów zdegradowanych: 
Nawóz moŜna stosować w dowolnym czasie pomiędzy 1 marca i 30 listopada w dawce  

20 t/ha jednorazowo raz na 4 lata. 

Przechowywanie nawozu:  
- luzem przechowywać w pryzmach uformowanych na utwardzonym i 

nieprzepuszczalnym podłoŜu, zabezpieczonym przed przemywaniem wodami 

opadowymi i zalewowymi, po przykryciu materiałem wodoszczelnym. 

- w opakowaniach jednostkowych (workach) w suchym i zacienionym miejscu. 

Środki ostroŜności: 
- przy pracy z nawozem naleŜy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad 

higieny jak przy pracy z obornikiem; 

- w razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała naleŜy ranę obficie przemyć wodą 

i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować  

się z lekarzem. 
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