
Dawki, sposób i terminy stosowania

Środek równomiernie rozrzucić na powierzchnię gleby, a następnie 
wymieszać na głębokość 10-15 cm. Stosować w dni bezwietrzne w celu 
uniknięcia rozpylania środka w przestrzeni. Środek można stosować przez 
cały okres wegetacji, lecz preferowanym okresem jest wczesna wiosna 
lub jesień. W przypadku pH gleby <5,5, dawkę środka można zwiększyć  
o 5-10%.

Rośliny warzywne

Stosować przed wysiewem nasion lub rozsadą roślin:
• jednorazowo raz na cztery lata w dawce do 2-3 kg/10 m² tj. do 2-3 t/ha, lub
• systematycznie raz w roku w dawce 0,4-0,5 kg/10 m² tj. 400-500 kg/ha

Uprawy sadownicze

Przed założeniem sadu/plantacji – środek rozrzucić na glebę i wymieszać 
do głębokości około 15 cm. Środek można zastosować także „w dołki” pod 
sadzone rośliny. Zalecana dawka 2-3 kg/10 m² (2-3 t/ha).
W istniejącym sadzie/plantacji – środek rozrzucić na powierzchnię gleby  
w pasy o szerokości około 1 m wzdłuż rzędów roślin lub indywidualnie wokół 
roślin w promieniu około 1,5 m. Zalecana dawka 0,5-1 kg/10 m² (0,5-1 t/ha).

Zakres stosowania

Mineralny środek poprawiający 
właściwości gleby pn. „Mączka 
bazaltowa pylista” jest naturalnym 
produktem wspomagającym 
wzrost roślin poprzez polepszenie 
właściwości fizyko-chemicznych 
gleby. Środek można stosować  
w uprawie roślin warzywnych 
i sadowniczych wszystkich 
gatunków roślin. Polecany 
szczególnie na gleby lekkie 
lub zbyt zwięzłe o zbyt niskim 
odczynie. 
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Masa netto:  1 kg
Okres przydatności: bezterminowo
Nr partii: na opakowaniu 1 kg

1kg

+0ºC

+30ºC

Przechowywanie
Mineralny środek poprawiający 
właściwości gleby pn. „Mączka bazaltowa 
pylista” przechowywać w nienaruszonych 
opakowaniach producenta. Trzymać z dala 
od środków spożywczych, napojów i pasz. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci i zwierząt. Chronić przed 
wilgocią.

Środki ostrożności
W czasie stosowania „mączki bazaltowej 
pylistej” należy przestrzegać ogólnych 
zasad bhp. Unikać kontaktu z oczami  
i wdychania pyłu. Nie spożywać pokarmów 
i napojów, nie palić w miejscu pracy. Zdjąć 
zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny 
przed wejściem do miejsc przeznaczonych 
do spożywania posiłków. W przypadku 
dostania się do oczu: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. W razie konieczności 
skonsultować się z lekarzem. W przypadku 
spożycia produkt może działać drażniąco na 
układ pokarmowy.

Producent:
PGP „Bazalt” S.A. w Wilkowie
59-500 Złotoryja
skr. poczt. 34
Kopalnia Wilków

Konfekcjoner:

AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Mesznary 2
tel./fax: +48 62 78 32 000, 
infolinia: 62 72 08 018
www.agrecol.pl
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1kg
wartość pH (10% zawiesina) 9,4 ± 0,5

wartość przewodnictwa elektrycznego EC w 25°C (10% zawiesina) 50-120 μS/cm

postać stała, pylista

Produkt dopuszczony do obrotu na 
podstawie decyzji Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-964/20.

Uwagi
Nie stosować ze środkami ochrony roślin.


