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Instrukcja stosowania i przechowywania organiczno-mineralnego 
środka poprawiającego właściwości gleby pn.: 

„Terra -Vit & AGRO -śEL – magazyn wody”. 
 

Przeznaczenie: 
Komponent do tworzenia róŜnego rodzaju podłoŜy, do uprawy większości roślin ozdobnych; 

w tym roślin doniczkowych, rabatowych, cebulowych i bulwiastych, krzewów i drzew oraz 

trawników. 

Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody zwiększa urodzajność gleby poprzez: 

� aktywizację organizmów glebowych. 

� zapewnienie stałej wilgotności podłoŜa. 

� poprawę struktury i właściwości wodno-powietrznych podłoŜa. 

� zabezpieczenie roślinom niezbędnych składników pokarmowych. 

� ochronę roślin przed niekorzystnymi warunkami (przesuszeniem, przelaniem). 

� zmniejszanie podatności gleby na erozję wodną i powietrzną oraz straty erozyjne gleby. 

Sposób stosowania i dawka: 

Forma sucha: 

� Przygotowanie mieszanki dla większości roślin ozdobnych uprawianych w pojemnikach: 

Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody wymieszać z odpowiednią ziemią właściwą 

sadzonym roślinom (np. typu AGROPLANTA ) w stosunku objętościowym 3÷7. Tak 

przygotowanym podłoŜem wypełnić doniczki lub pojemniki, umieścić w nich nasiona lub 

sadzonki i obficie podlać. 

� Przygotowanie podłoŜa dla większości roślin ozdobnych uprawianych w gruncie: 

Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody wymieszać z odpowiednią ziemią właściwą 

sadzonym roślinom (np. typu AGRO-PLANTA ) lub z własnym kompostem, ewentualnie 

z naturalną glebą ogrodową w stosunku objętościowym 3÷7. Tak przygotowaną mieszanką 

wypełnić wcześniej przygotowane do nasadzeń dołki lub redliny, umieścić w nich nasiona 

lub sadzonki i bardzo obficie podlać. 

� Przygotowanie podłoŜa dla roślin kwaśnolubnych: 

Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody wymieszać z torfem kwaśnym (np. z 

TORFEM OGRODNICZYM pH3,5 -4,5 lub odpowiednim podłoŜem typu 

AGROPLANTA ) w stosunku objętościowym 3÷7. W tak przygotowanym substracie 

umieścić sadzonki i bardzo obficie podlać. 

� Przy zakładaniu trawników naleŜy: 

Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody zmieszać z przygotowywanym do obsiewu 

podłoŜem. 10L tego komponentu pozwala przygotować 1÷4,5m2 gruntu przeznaczonego 
do zadarnienia. 

Uwaga: po 7-14 dniach od przesadzenia lub wzejścia siewek naleŜy zastosować nawoŜenie 

odpowiednie dla danego gatunku roślin. 
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Forma wodnej zawiesiny Ŝelowej: 

Zalecana dla roślin ozdobnych juŜ rosnących na stałym miejscu, szczególnie dla wraŜliwych 

na przesadzanie oraz na okresowy niedobór wody (np. azalii, borówki, magnolii, 
rododendronów), lub dla zabezpieczenia w transporcie przed przesuszeniem korzeni: 

� Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody zalać wodą (najlepiej letnią) w stosunku 3÷7 

i pozostawić na 15÷20 min. w celu spęcznienia substancji Ŝelowej. Dookoła ozdobnych 

roślin rosnących na stałym miejscu zrobić szereg otworów w strefie korzeni i wypełnić je 

zawiesiną. 

� Przy przewoŜeniu roślin ozdobnych na większe odległości lub konieczność krótkotrwałego 

przechowania materiału szkółkarskiego, bryłę korzeniową krzewów, drzewek lub innych 

roślin ozdobnych naleŜy zanurzyć starannie w uprzednio przygotowanej zawiesinie wodnej 

o konsystencji gęstej papki, co zabezpieczy rośliny przed przesuszeniem.  

Terminy stosowania: 

Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody moŜna stosować w dowolnym terminie, w tem-
peraturze dodatniej. 

Sposób przechowywania: 

Terra-Vit & AGRO -śEL – magazyn wody przechowywać w suchym, przewiewnym i 

ciemnym pomieszczeniu z daleka od innych artykułów. 

Środki ostroŜności: 

� chronić przed dziećmi. 

� stosować rękawice ochronne, po uŜyciu umyć ręce. 

� unikać kontaktu z oczami, zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody. 

� nie połykać, w razie spoŜycia, wypłukać usta i wypić około 0,5l ciepłej wody. 

� bezwzględnie zasięgnąć porady lekarskiej w przypadku reakcji alergicznej poszkodowanego. 

Sposób likwidacji opakowań: 

Wykorzystane opakowania prosimy przeznaczać do wtórnego przerobu i umieszczać w pojem-
nikach do selektywnej zbiórki odpadów. 
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