
       

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu ULKOMP 

ULKOMP jest nawozem organicznym o działaniu nawozowym podobnym do obornika. Jest produkowany w 

procesie kompostowania odpadów roślinnych oraz osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych. Zawiera 

substancje organiczne i składniki pokarmowe roślin.  

Zastosowanie i dawki :  

Nawóz ULKOMP może być stosowany :  

 w uprawach polowych: zboża, kukurydza, okopowe, rzepak, rośliny pastewne, rośliny przemysłowe (w 

tym przeznaczone na biopaliwa – len, rzepak, wierzba energetyczna, ślaz) i inne.  

Jednorazowa dawka nawozu na okres 4 lat wynosi do 40 t/ha na glebach zasobnych w fosfor i do 60 

t/ha na glebach o niskiej zawartości tego składnika. 

ULKOMP jest nawozem przedsiewnym. Może być stosowany jesienią pod oziminy lub wiosną pod 

rośliny jare.  

Nawóz należy rozprowadzić równomiernie na polu i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi 

uprawowych.  

 przy zakładaniu trawników : na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć 10 litrów nawozu 

na 1 m
 2

, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, wyrównać i siać trawę. Na starszych trawnikach po 

każdym pokosie stosować 5 litrów nawozu na 1 m
 2

 

 w uprawie krzewów ozdobnych: przed sadzeniem rozsypać równomiernie 20 litrów nawozu na 1 m
2 

powierzchni gleby i przekopać. W kolejnych latach uprawy wczesną wiosną w obrębie korony krzewów 
stosować podobną dawkę  jednorazowo, albo co 1-2 miesiące 4-8 litrów nawozu na 1 m

2
, 

 do rekultywacji gruntów – jednorazowa dawka na okres 3 lat do 600 t/ha i do 25 t/ha w kolejnych 
latach. 
 

 
 
 
Przechowywanie nawozu 
 
Nawóz powinien być przechowywany w miejscu przewiewnym, w pryzmach uformowanych na utwardzonym i 
nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed przemywaniem wodami opadowymi. Z uwagi na 
aktywność biologiczną nie zaleca się przechowywania kompostu w workach foliowych lub pod szczelnym 
przykryciem folią. 
 
Środki ostrożności: 
 
Przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny takich jak przy pracy z 
obornikiem.  
W razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować podstawowe środki opatrunkowe, a w 
razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. 
 
 
Akceptacja jednostek biorących udział w opiniowaniu nawozu ULKOMP 
 

1. Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Zespół ds. Oceny Ryzyka Środowiskowego 
2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia 
3. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Mikrobiologii. 
4. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zespół Zakładów Badawczych Roślin Ozdobnych.  
5. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Zakład Higieny Środowiska 
 

UWAGA 
Nawozu nie należy stosować w uprawie warzyw, ziół, owoców jagodowych 



 
 

 


