N A W Ó Z

O R G A N I C Z N Y

KRÓL WŚRÓD NAWOZÓW ORGANICZNYCH

NAWÓZ KTÓRY WARTO STOSOWAĆ

DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie informacje dotyczące nawozu można uzyskać
pod numerem telefonu 87 566 56 79
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-14.00
lub pod e-mail: oczyszczalnia@pwik.suwalki.pl

PRODUCENT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki

ZALECANA DAWKA

ZASADY PRZECHOWYWANIA

• na glebach o niskiej zawartości fosforu – 1,5 t/ha/rok
• na glebach o średniej zawartości fosforu – 1,0 t/ha/rok
• dopuszczalna dawka do 3 t/ha/rok

• jednostkowo w pomieszczeniach magazynowych lub
luzem w pryzmach na utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu
• przy dłuższym przechowywaniu na powietrzu pryzmy
zabezpieczać przed wodami opadowymi
• zachować bezpieczną odległość od zbiorników i cieków
wodnych

MIEJSCE WYTWORZENIA
Oczyszczalnia ścieków w Suwałkach ul. Sejneńska 86

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
przeróbka komunalnych osadów ściekowych
polegająca na zagęszczaniu, fermentacji, odwadnianiu
i suszeniu w temperaturze 130°C

PRODUKCJA
około 6 ton dziennie

POSTAĆ
niepakowany granulat o zawartości suchej masy 80-90%

SKŁAD MINIMUM (DECYZJA MR i RW)
azot ogólny: 30 kg/t nawozu (3% m/m)
fosfor w przeliczeniu na P2O5: 50 kg/t nawozu (5% m/m)
substancja organiczna: 45% substancji organicznej
w suchej masie nawozu

INSTRUKCJA STOSOWANIA
• pod uprawki przedsiewne wiosną albo jesienią
• aplikacja powierzchniowa przy pomocy rozsiewacza
potem wymieszanie z glebą lub przy pomocy aplikatorów doglebowych
• nie należy łączyć ze środkami ochrony roślin
• nie stosować na glebach zamarzniętych, zalanych albo
nasyconych wodą czy pokrytych śniegiem
• brak rekomendacji wykorzystywania do nawożenia
pastwisk

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr
466/2017 z dnia 29 września 2017 r. ROLIX uzyskał
status nawozu organicznego i tym samym mógł być
wprowadzony do obrotu. Ocena jego przydatności
została przebadana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nawóz
ten nadaje się do stosowania w uprawach polowych
roślin rolniczych z wyłączeniem roślin przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji, na wszystkich
glebach o niskiej i średniej zawartości fosforu. Jest
dobrym i tanim źródłem azotu i fosforu oraz korzystnie wpływa na plonowanie roślin.
Także pozytywnie oddziałuje na właściwości gleby
poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej i przyswajalnego fosforu oraz podniesienie
odczynu gleby.

