
 
 

Warzywa w uprawie polowej Dawka, kg /  
100 m2 Uwagi 

Kapusta późna, kapusta 
brukselska, kapusta czerwona, 
kalafior, dynia 

15 
¼ dawki moŜna zastosować pogłównie 2-3 
tygodnie po posadzeniu rozsady 

Cebula, por, seler 12 
¼ dawki moŜna zastosować pogłównie - nie 
później niŜ do 15 czerwca 

Burak ćwikłowy, kalarepa, 
czosnek, papryka 

8 
W uprawie buraka ćwikłowego 20% dawki 2-
3 tygodnie po wschodach 

Pietruszka, marchew 10-12 
Pomidor, ogórek, kapusta 
wczesna 

10 

Sałata, rzodkiewka, brukiew 7 
Kukurydza cukrowa 4-6 
Fasola, groch, bób 3-4 

Przedwegetacyjnie 

Ziemniaki wczesne 7-8 
Ziemniaki późne 9-12 

W dobrych stanowiskach dawkę zmniejszyć 
o 10% 

Nawóz najlepiej wymieszać z glebą o miąŜszości 10-20 cm i zastosować tydzień przed siewem lub 
sadzeniem. Przy uprawie w pierwszym roku po oborniku dawkę nawozu naleŜy zmniejszyć o 20-
40%. 

Drzewa i krzewy owocowe Dawka, g / 1 m2 Uwagi 
Drzewa owocowe w 1 roku po 
posadzeniu 

40-70 
½ dawki wczesną wiosną, resztę w połowie 
czerwca 

Sady młode (2-4 letnie) 70-90 
Sady owocujące (powyŜej 4 lat) 60-80 
Porzeczki i agrest  80 
Maliny, truskawki w 1 roku 70 
Truskawki w latach następnych 50 

Wiosną 

Nawozić szerokim pierścieniem - 20-30 cm od drzewka do końca rozrastających się młodych, nie 
ciętych pędów korony. Krzewy jagodowe w pierwszych latach nawozi się wiosną jeden raz, po 
wejściu w okres owocowania najlepiej stosować w dwóch terminach - 2 tygodnie przed 
kwitnieniem następnie 2 tygodnie po kwitnieniu. 
Rośliny ozdobne w uprawach 

polowych Dawka, g / 1 m2 Uwagi 

Chryzantema, piwonia, irys, 
tulipan, bratek, dalia, cynia, 
goździk, mieczyk 

100 
W przypadku roślin kwitnących latem zabieg 
powtórzyć w połowie maja stosując 30-40 g / 
1 m2 

Begonia, nagietek, aster, petunia, 
lilia, aksamitka, narcyz, stokrotka, 
szałwia 

70 
W przypadku roślin kwitnących latem zabieg 
powtórzyć w połowie maja stosując 20-30 g / 
1 m2 

Szarłat, maciejka, nasturcja, 
begonia, pelargonia, rdest 

50 Wiosną 

Stosować wczesną wiosną po rozmarznięciu gleby, w miarę moŜliwości nawóz wymieszać z glebą. 
Trawniki Dawka, g / 1 m2 Uwagi 

Zakładanie trawnika 250 

Wiosną (kwiecień), przed wysiewem trawy, 
rozsiać równomiernie, wymieszać z glebą o 
miąŜszości 10-20 cm, wysiać trawę, obficie 
podlać 

Nowo załoŜone trawniki nawozić następnie 2-krotnie - połowa lipca 45 g / m2 oraz połowa sierpnia 
45 g / m2. 

Trawniki wieloletnie łącznie 285 
Stosować w 4-5 dawkach 1-3 dni po 
skoszeniu trawy, obficie podlać 

Zalecane terminy i dawki: połowa kwietnia 65 g / m2, połowa maja 65 g / m2, połowa czerwca 65 g / 
m2, połowa lipca 45 g / m2, połowa sierpnia 45 g / m2. 

Drzewa i krzewy ozdobne Dawka, g / 1 m2 Uwagi 
Drzewa i krzewy iglaste i liściaste 
– sadzenie 

50 
Wiosną przed posadzeniem, mieszając z 
glebą o miąŜszości 20 cm 

Drzewa i krzewy iglaste – 
pogłównie 

40 

Drzewa i krzewy liściaste – 
pogłównie 30 

Wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji 

Pogłównie stosować na powierzchni odpowiadającej średnicy korony i w miarę moŜliwości 
wymieszać z glebą tak, aby nie uszkodzić korzeni. W przypadku form kolumnowych (jałowiec, 
Ŝywotnik) powierzchnia wysiewu powinna być dwukrotnie większa niŜ średnica korony. 

 


