
Příbalový leták

Průmyslový kompost, organické hnojivo
Výrobce: obec Štáblovice, Štáblovice č.p. 166,747 8z Štáblovice, !Č:00635448

Čisto rozhodnuti o registraci: 5419

C hem ické a fyzikální vlastnosti :

Vlastnost:
vlhkost v %
spalitelné látky ve vysušeném vzorku v oÁ

celkový dusík jako N přepočtený na vysušen ý vzorekv a/o

hodnota pH
poměr C : N
nežádoucí příměsi nad 5 mm v %
nerozložitelné příměsi nad 2O mm v %

Obsah rizikových prvků sp|ňuje Ilmity platné v ČR.

Hodnota:
od 30,0 do 65,0
min.20,0
min.0,6
od 7,0 do 9,0
max.30
max.0,5
max.3,0

PrŮmYslový komPost je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek
obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny.
Dodává se jím do PŮdY organická hmoia, mikroorganizmy koživení biologické činnost půdy
a.základní ŽivinY. Hodnota pH kompostu_ přispívďX ripráve nežádoucí kýseré reakce'půd.
{omPost uPravuje strukturu lehkýclr, zvtá§tě písčitých'půd, zlepšuje jejicír schopnost držetvláhu, a omezuje vYPlavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejióň nevhodnou hutnost
a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.
Rozsah a způsob použití:
PouŽÍvá se ke hnojení zfmědělských plodin v dávce 30 až50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1m2) jednou za tři rókY. Aplikuje sé ipiaviOla na podzir, Ú".prostředně po aplikaci je nutnékompost zapravit do půdy.
Nesmí se PouŽÍt k hnojéní na..orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovocev obd.obí od výsevu nebó výsadPy Oo Št<tizne (. uýirŘoŮ ňastyitáni piooiň iumovym mulčem)a v Plodících ovocných výsadbáóh a na díleih p,jonrcň blokú s druhem .ernooérir,é Řrltrrývinice jeden měsíc před záhájením sklizně
Maximálníaplikační dávka je 20 tun sušiny.ha-' v průběhu 3 let.
Bezpeěnost a ochrana zdraví při práci:
Při Práci dodrŽujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice. po práci
omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
První pomoc:
při zasaženíočíco nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat čistou vodou.
PřizasaŽeníPokoŽky rychle opláchnout dostáte8ný, rnnÓžrtuim vooy á následně omýt vodou
9 mýdlem. Při náhodn91 n9Zitr vypít bezprostředně 0,5 l vody.V těŽŠÍch PřÍPadech, Při požití ne6b zasaŽení očí vŽoý vynreo'at lerarsxou pomoc.
Výrobek se dodává votně tožený.
Podmínky skladování:
Volně loŽený výrobe.k musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršeníjeho vlastnostÍ. Výrobek skladujte oddělěné od potravin, krmiv. Uchováúejte mimo dosah dětí.

Doba PouŽitelnosti: 18 měsícŮ od data výroby při dodržení podmínek skladování
Číslo výrobníšarže: Datum výroby:


