
Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości                      
gleby o nazwie  POLSTART 1.0. 

1. Zakres stosowania środka 

POLSTART 1.0  jest środkiem przeznaczonym do stosowania na wszystkich glebach, szczególnie lekkich, o małej 
zawartości substancji organicznej. POLSTART 1.0 stanowi źródło substancji biogennych takich jak azot, fosfor i potas 

oraz substancji organicznej. Zwiększa żyzność gleby wzbogacając ją w substancję organiczną oraz pobudzając jej 
aktywność mikrobiologiczną. POLSTART 1.0  może być stosowany w uprawach polowych (przed siewem zbóż, 

kukurydzy, roślin motylkowych, poplonów ścierniskowych oraz roślin przeznaczonych do celów technicznych w tym roślin 
energetycznych), w uprawie roślin ozdobnych i na trawniki. 
 
2. Wielkości dawek, sposób i termin stosowania 

W jednej tonie POLSTART 1.0  do gleby wnosi się ok. 22  kg azotu ogółem, 28 kg P2O5, 9 kg K2O i ok. 700 kg substancji 

organicznej.   
       
Na gruntach ornych stosować w dawkach nie przekraczających 10 t/ha jeden raz na 2 lata. POLSTART 1.0 należy 

rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.  
W uprawach polowych POLSTART 1.0  stosuje się około 2-3 tygodnie przed planowanym siewem/sadzeniem.  

Rośliny ozdobne i trawniki 

Rośliny doniczkowe i balkonowe – należy dokładnie wymieszać środek z glebą lub innym podłożem w ilości 8-100 g na 1 
litr podłoża (200–300 ml na 1 litr podłoża). Tak przygotowane podłoże wsypać do doniczki lub skrzynki balkonowej i 
sadzić rośliny doniczkowe i balkonowe. 

Rośliny rabatowe – wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy środek rozsypać w dawce 4-8 kg na 10 m2 (10-20 
litrów na 10 m2), a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W 
tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych. 

Trawniki - wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć równomiernie środek w ilości 
8-10 kg na 10 m2 (20-30 litrów na 10 m2). Następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi 
narzędziami, wyrównać i siać trawę. 
- Jako składnik podłoża do produkcji trawy darniowej – należy glebę lub inne podłoże wymieszać ze środkiem w proporcji 
3:1 (3 części gleby/podłoża, 1 część środka).  

Uwaga 

Nie stosować na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm ani 
podczas opadów. 
Nie stosuje się na pastwiskach. 
Nie przewiduje się stosowania środka łącznie ze środkami ochrony roślin i stymulatorami. 

 
3. Przechowywanie 

POLSTART 1.0  należy przechowywać w suchych, czystych, zadaszonych i przewiewnych budynkach magazynowych. 

Dopuszcza się składowanie produktu luzem, w pryzmach na utwardzonym podłożu, po przykryciu materiałem 
wodoszczelnym, z dala od cieków i zbiorników wodnych. Produkt należy chronić przed wilgocią. 

4. Środki ostrożności przy przechowywaniu i składowaniu 

Przy pracy ze środkiem poprawiającym właściwości gleby POLSTART 1.0  należy stosować rękawice ochronne i 

przestrzegać zasad BHP, podobnie jak przy pracy z obornikiem. 
 W przypadku pylenia stosować maski ochronne. 
W przypadku dostania się środka do oczu należy przemyć je czystą wodą. 
W przypadku kontaktu z uszkodzoną tkanką ciała należy przemyć obficie wodą i zastosować dostępne materiały 
opatrunkowe. 
W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza. 


