
uprawy polowe

Środek może być stosowany pod wszystkie rośliny, w dowolnym terminie 
w zależności od organizacji prac polowych. Najlepiej stosować wiosną 
lub jesienią pod pług lub uprawki przedsiewne. Planowaną dawkę należy 
równomiernie rozprowadzić po powierzchni pola i wymieszać z glebą za 
pomocą narzędzi uprawowych.
Dopuszczalna dawka: 5Mg/ha w ciągu jednego roku, 10 MG/ha raz na dwa 
lata, 15 Mg/ha raz na trzy lata.

Radkuś jest środkiem poprawiającycm właściwości 
gleby poprzez wzbogacanie jej w substancje organiczne 
i składniki pokarmowe. Może być stosowany we 
wszystkich glebach w uprawach polowych, roślin 
ozdobnych, trawników czy leśnych. Środek szczególnie 
polecany jest do rekultywacji gleby.

RADKUŚ

środek poprawiający 
właściwości gleby

RADKUŚ

rośliny rabatowe

Wczesną wiosną na rabatach rozrzucić równomiernie 1 - 2 l/m², wymieszać  
z wierzchnią warstwą gleby na głębokość ok. 20 cm, następnie należy dokładnie 
wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę można sadzić rozsady 
roślin rabatowych.

trawniki

Najlepiej stosować wiosną lub późnym latem. 
Na glebę przeznaczoną do założenia trawnika należy rozrzucić równomiernie 
2-3 l/m² środka.

rekultywacja / użytki zielone

Rekultywacja dawkowanie: 15 MG/ha raz na trzy lata w zależności od 
stopnia zdegradowania terenu. W trakcie zakładnia użytków zielonych oraz 
wiosennej i jesiennej renowacji z wykorzystaniem sprzętu aktywnego (brony 
zębowej lub agregatów gryzujących) dawka wynosi 10 Mg/ha. 

lasy

Może być stosowany jesienią lub wiosną w leśnych plantacjach nasiennych 
gatunków liściastych w dawce do 8 Mg/ha oraz do rekultywacji gleb 
przeznaczonych do zalesienia w dawce do 10 Mg/ha raz na dwa lata. Środek 
należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni i wymieszać z glebą za 
pomocą narzędzi uprawowych.

W opakowaniach jednostkowych środek należy 
przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu  
z dala od cieków wodnych.
Środek przechowywany luzem należy usypać 
w pryzmy na utwardzonej i nieprzepuszczalnej 
powierzchni, zabezpieczonej przed przemywaniem 
wodami opadowymi.

PRZECHOWYWANIE

Podczas pracy należy stosować rękawice ochronne 
i przestrzegać zasad higieny, jak przy stosowaniu 
obornika. Po proacy należy umyć ręce wodą z mydłem 
i je zdezynfekować. W przypadku kontaktu środka  
z uszkodzoną skórą nelży ranę obficie przemyć wodą 
i zastosować środki opatrunkowe. W razie potrzeby 
należy skontaktować się z lekarzem.
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