
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIP: 854-23-64-961, REGON: 320737738. KRS:0000340114 
Kapitał zakładowy: 22.105.000,00 zł 
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
www.zzo.stargard.pl 
 

 
 

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA 
ŚRODKA POPRAWIAJĄCEGO WŁAŚCIWOŚCI GLEBY 

KOMPOST „STAR – KOMP” 
 
 
ZAKRES STOSOWANIA 
Środek poprawiający właściwości gleby „Kompost STAR — KOMP” przeznaczony jest do 
stosowania na wszystkich glebach, w uprawach polowych, pod uprawy roślin ozdobnych i 
trawników oraz na użytkach zielonych, a także do rekultywacji gruntów rolnych. Szczególnie 
polecany na gleby o niskiej zawartości próchnicy. 

SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA ORAZ WIELKOŚĆ DAWEK 

Dawki środka należy dostosować do potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleby, 
uwzględniając że 1 tona środka zawiera co najmniej 5 kg azotu ogółem (N), 2,5 kg fosforu w 
przeliczeniu na (P205) oraz 3 kg potasu w przeliczeniu na (ISO). 

Uprawy polowe roślin rolniczych 
Środek poprawiający właściwości gleby „Kompost STAR — KOMP” może być stosowany pod 
wszystkie uprawy polowe roślin rolniczych, przedsiewnie, jesienią lub wiosną. Nie należy 
przekraczać dawki 20 ton/ha w ciągu roku. Środek należy równomiernie rozprowadzić na 
polu za pomocą rozrzutnika i wymieszać z glebą przy pomocy dostępnych narzędzi 
uprawowych. Nie stosować na gleby o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforu. 

Rośliny ozdobne 
Środek poprawiający właściwości gleby „Kompost STAR — KOMP” można stosować wiosną 
na uprzednio przygotowaną glebę. Należy rozłożyć równomiernie warstwę środka o 
miąższości 3 — 4 cm (30 — 40 1/m2), a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 20 
cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. 

Trawniki 
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 
równomiernie warstwę środka „Kompost STAR — KOMP” o miąższości 3 — 4 cm                        
(30 — 40 1/m2), w przypadku wzmocnienia trawnika równomiernie rozłożyć na powierzchni 
trawnika warstwę środka o miąższości 2 cm (10 20 1/m ) i wymieszać z wierzchnią 
warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami. 

Użytki zielone 
Zabrania się stosowania środka na pastwiskach. 
Środek poprawiający właściwości gleby „Kompost STAR — KOMP” można stosować 
corocznie na łąki w dawce 25 t/ha wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji roślin. 
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Środek rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni z wykorzystaniem rozrzutnika do 
obornika. 

Rekultywacja gruntów zdegradowanych 
Do rekultywacji gruntów rolnych zaleca się stosowanie środka w ilości 25 t/ha rocznie, 
jednorazowo. W następnych latach zgodnie z zaleceniami dla określonych gatunków roślin. 
Rozprowadzić równomiernie na nawożoną powierzchnię i jeśli to możliwe wymieszać z 
glebą przy pomocy narzędzi uprawowych. 
 
UWAGA: 

• Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych 
wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co 
najmniej powierzchniowo w ciągu dnia. 

• Zabrania się stosowania środka na pastwiskach. 

• Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych jest możliwe po uzyskaniu decyzji, 
zgód właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o 
ile takie są wymagane. 

• Nie przewiduje się łącznego stosowania środka poprawiającego właściwości gleby ze 
środkami ochrony roślin. 

ZASADY PRZECHOWYWANIA 
Produkt przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i 
nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostawaniem się odcieków do 
wód powierzchniowych. Pryzmy przykryte materiałem wodoszczelnym powinny być 
zlokalizowane w bezpiecznej odległości od cieków wodnych (co najmniej 20 m). 
Transportować w sposób uniemożliwiający rozsypanie się produktu. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przy pracy z produktem stosować rękawice ochronne i przestrzegać ogólnych zasad BHP. W 
razie przypadkowego spożycia lub kontaktu z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować 
podstawowe środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. 

 
  Okres przydatności Kompostu „STAR – KOMP” do stosowania – 2 lata od daty produkcji. 
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