Příbalový leták

Hanácké kompost, organické hnojivo
Výrobce: Technické služby Náklo, příspěvková organizace, Náklo 14, 783 32 Náklo
Číslo rozhodnutí_____

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlhkost

40 až 65 %

Celkový dusík N ve vysušeném vzorku min. 0,6 %
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku

min. 25 %

Poměr C:N

max. 30

PH hodnota

6,5 až 9,0

Nerozložitelné příměsi nad 5 mm

max. 2 %

Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny na ha v průběhu 3 let.
Splňuje zákonem stanovené limity obsahu rizikových prvků v mg/kg sušiny:
Cd kadmium – 2

Pb olovo – 100

Hg rtuť – 1

As arsen – 10

Cr chrom – 100

Cu měď – 100

Mo molybden –5

Ni nikl – 50

Zn zinek – 300
Kompost se používá jako organické hnojivo pro okrasné zahradnictví a zemědělské účely. Je vyroben homogenizací a
kompostováním rozložitelných organických látek a rostlinných živin. Dodává se jím do půdy humus, základní živiny a
mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy.

Rozsah a způsob použití:
Kompost se rovnoměrně aplikuje v množství 10 – 40 tun na 1 ha /1 - 4 kg na 10 m2/ jedenkrát za 3 roky a zapraví se
bezprostředně do půdy. Dávkování se řídí druhem a nároky pěstované plodiny.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Hnojivo může dráždit pokožku a sliznici. Při práci dodržujte základní pravidla osobní hygieny a používejte ochranné
rukavice. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete krémem.

První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při potřísnění pokožky omýt
vodou a mýdlem. Při náhodném pozřití substrátu vypít asi 0,5 l pitné vody.

V závažnějších případech, při zasažení očí nebo požití vyhledat lékařskou pomoc.

Výrobek se dodává volně ložený.
Podmínky skladování:
Kompost se skladuje na chráněném místě, tak aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností a ke znečištění vodních zdrojů
včetně vod povrchových. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování.
Číslo šarže:

Datum výroby:

