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Karta techniczna produktu  
Organic Booster®

CALDENA sp. z o.o. sp. k.  
ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland

T: +48 55 615 16 11

Infolinia 800 100 000
www.caldena.com

Nazwa produktu: Organic Booster®

Nawóz organiczny w formie granulatu

Wprowadzono do obrotu na podstawie art. 5 Ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 
Numer pozwolenia: 5230 wydany przez 
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
Za Opravnou 4/4, 150 06 Praha 5-Motol, Czech Republic.

Producent: CALDENA sp. z o.o. sp. k.

Smart Organic Farming to europejska marka 
prowadzona przez CALDENA sp. z o.o. sp.k

KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU

Data wydania: 29.03.2022 r.

SKŁAD:

Sucha masa 89%

Materia organiczna ≥60% s.m.

Kwasy humusowe ≥20% s.m.

Azot całkowity (N) 5,5 m/m% s.m.

Azot amonowy (N-NH
4
) 0,25 m/m% s.m.

Fosfor (P
2
O

5
) 2,6 m/m% s.m.

Potas (K
2
O) 2,9 m/m% s.m.

Wapń (CaO) 6,1 m/m% s.m.

Magnez (MgO) 1,0 m/m% s.m.

Siarka (SO
3
) 2453 mg/kg s.m.

Sód (Na) 3310 mg/kg s.m.

Bor (B) 28,2 mg/kg s.m.

Kobalt (Co) <5 mg/kg s.m.

Miedź (Cu) 98,1 mg/kg s.m.

Żelazo (Fe) 899 mg/kg s.m.

Mangan (Mn) 458 mg/kg s.m.

Molibden (Mo) <5 mg/kg s.m.

Cynk (Zn) 391 mg/kg s.m.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Postać: granulat

Barwa: brązowa

Średnica granulatu: 5 mm

Gęstość nasypowa: 700 kg/m3

Wilgotność: 12%

pH: 6-8

Wolny od patogenów i nasion chwastów.

CONTROLED ECOCERT 
SA F 32 600
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Informacje przedstawione w niniejszej karcie danych bezpieczeństwa są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. 
Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania 
się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być 
niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście. 

SPOSÓB STOSOWANIA:
Organic Booster® może być wysiewany ręcznie, mechanicznie (przy użyciu rozsiewaczy do nawozów i wapna), gniazdowo i rzędowo. 
Najlepszy efekt uzyskuje się po wymieszaniu nawozu z podłożem. Siew rzutowy: 0,5-1,5 kg/10 m3 (tzn. 500-1500 kg/ha) – wymieszać z glebą; 
gniazdowo lub rzędowo pod nasiona lub rozsadę, zachowując 5-10 cm odstępu od korzeni roślin; doskonale nadaje się do przygotowania 
podłoża pod produkcję rozsady w proporcji 0,5-1,0 l obornika na 10 l kompostu. Organic Booster® posiada szerokie zastosowanie w nawożeniu 
tzw. pól lub miejsc wyjałowionych o słabo rozwiniętym życiu biologicznym. W celu przywrócenia produktywności tych obszarów należy 
nawozić je dawką 1,5-2 t/ha – placowo. Organic Booster® to nawóz o działaniu następczym – wielosezonowym (2-3 lata). UWAGA! Nawóz 
należy stosować zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Nie należy wypasać zwierząt gospodarskich ani używać jako roślin na paszę przez 
co najmniej 21 dni po jego zastosowaniu.

ZALECENIA STOSOWANIA:
Zalecane dozowanie w przypadku średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Roślina uprawna
Dawka 
[kg/ha]*

Ilość wody 
[kg/100 m2]* 

Zboża 800-1000 8-10

Rzepak 800-1000 8-10

Kukurydza 800-1000 8-10

Ziemniaki 1000-3000 10-30

Burak cukrowy 1200-1500 12-15

Rośliny bobowate (strączkowe) 600-700 6-7

Tytoń 1250-1500 12,5-15

Słonecznik 400-750 4-7,5

Warzywa korzeniowe 1500 15

Warzywa liściowe 500-1000 5-10

Warzywa cebulowe 1000-1500 10-15

Warzywa psiankowate 500-1000 5-10

Warzywa dyniowate 500-1000 5-10

Truskawka 2000-3000 20-30

Kwiaty gruntowe - 20-30

Trawniki/pola golfowe 1000-1500 10-15

Drzewa owocowe  2-5 kg/drzewko/rok -

Winorośl 0,3-0,5 kg/drzewko/rok -

* W celu precyzyjnego ustalenia dawek nawozu należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników w glebie i roślinie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przy długotrwałych pracach z nawozem należy używać rękawic ochronnych. W przypadku dostania się nawozu do oczu bądź błon śluzowych przemyć 
je dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
Zachowując optymalne warunki przechowywania i transportu, nawóz jest przydatny do stosowania 5 lat od daty produkcji.

PRZECHOWYWANIE:
Nawóz należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / POJEMNOŚCI:

1000 kg


