Informacja marketingowa
Nazwa handlowa organicznego środka poprawiającego właściwości gleby: „koMPOścik”
Nr pozwolenia MRiRW: Nr G-336/13. Symbol PKWiU: 20.15.80.0.
Producent: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
,,Kampinoska’’ ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa; tel. 22 39 10 400, fax. 22 39 10 448; e-mail: z7@mpo.com.pl.
Wymagania jakościowe organicznego środka poprawiającego właściwości gleby:
Zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej
20,0 % (m/m);
Zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej
0,50 % (m/m);
Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej
0,30 % (m/m);
Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej
0,40 % (m/m);
Postać
stała, frakcja 0-10 mm.

Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby pn. koMPOścik
ZAKRES STOSOWANIA
Środek poprawiający właściwości gleby „koMPOścik” stosuje się do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich
rodzajów gleb w uprawie roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników oraz jako komponent do produkcji substratów
przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo tarasowe). Szczególnie polecany jest do stosowania
na glebach o niskiej zawartości próchnicy.
DAWKA. SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA
• Rośliny ozdobne (klomby, zieleńce, kwietniki, rabaty)
Wiosną na uprzednio przygotowaną glebę należy rozłożyć równomiernie na powierzchni 1-2 cm warstwę środka
„koMPOścik”, a następnie wymieszać z glebą na głębokość ok. 15 cm, za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych, po czym
dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.
• Podłoża ogrodnicze
W celu przygotowania podłoża tylko do użytku własnego dokładnie wymieszać „koMPOścik” z ziemią w proporcji: 1 część
kompostu i 3 części ziemi.
• Trawniki
Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć równomiernie na powierzchnię 1-2 cm
warstwę środka „koMPOścik” i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać i siać
trawę.
UWAGA ! Nie stosować na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas
opadów deszczu.
ZASADY PRZECHOWYWANIA
Luzem przechowywać w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed
przemywaniem wodami opadowymi i zalewowymi po przykryciu materiałem wodoszczelnym. W opakowaniach jednostkowych
(workach) w suchym i zacienionym miejscu.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM DLA LUDZI I ZWIERZĄT ORAZ DLA ŚRODOWISKA
Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem produkt jest bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi i zwierząt.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• W czasie pracy ze środkiem stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny;
• W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je czystą wodą;
• W razie kontaktu z uszkodzoną tkanką ciał obficie przemyć ranę wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe,
w razie konieczności skontaktować się z lekarzem;
• W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Okres przydatności do stosowania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „koMPOścik”– 24 miesiące od daty
produkcji.
Oferujemy sprzedaż „koMPOściku” w cenie 45 zł /Mg netto plus podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu jego naliczenia, który wynosi 8%.
Aktualnie oferujemy sprzedaż „koMPOściku” w promocyjnej cenie netto 10 zł/Mg netto plus podatek od towarów i usług
naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego naliczenia, który wynosi 8% do wyczerpania zapasu 5000 Mg.
Warszawa, 13 lipca 2020 roku.

