príbalový leták

1. Obchodný názov výrobku: KOMPOST
2. Výrobca a dodávateľ: ELEMONT s.r.o.,
Cirovská 370
991 06 Záhorce, SR
3. Číslo certifikátu ÚKSÚP: 1163
4. Typ hnojiva: Komposty
5. Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku
Znak kvality
Hodnota pH
Objemová hmotnosť v kg.dm3 max.
Obsah vlhkosti v %
Obsah spáliteľných látok v sušine v % min.
Obsah dusíka ako N v % min.
Obsah fosforu ako P2O5 v sušine v % min.
Obsah draslíka ako K2O v sušine v % min.
Obsah vápnika ako Ca v sušine v % min.
Obsah horčíka ako Mg v sušine v % min.
Obsah častíc pod 20 mm v % min.

hodnota
6,5 - 8,5
1
40 - 60
25,0
1,0
0,5
0,5
1,2
0,5
100

6. Obsah rizikových prvkovneprekračuje zákonom stanovené limity v mg/kg hnojiva
platné v SR.
7. Rozsah a spôsob použitia:
Úžitkové vlastnosti
Kompost je organické hnojivo vyrobené riadeným procesom kompostovania látok
obsahujúcich rozložiteľné organické látky a postupne sa uvoľňujúce rastlinné živiny.
Organické látky obsiahnuté v komposte zvyšujú obsah humusu v pôde, poskytujú energiu
a živiny pôdnym mikroorganizmom a zlepšujú biologické a fyzikálno-chemické vlastnosti
pôdy.
Hodnota pH kompostu pomáha upraviť nežiaduce kyslé pH pôdy. Upravuje štruktúru
ľahkých, najmä piesočnatých pôd, zlepšuje ich schopnosť zadržiavať vlahu, znižuje
vyplavovanie živín z pôdy.
Použitie: Kompost sa používa na hnojenie pôdy, pri zakladaní trávnikov, výsadbe ovocných
stromy, zeleniny a kvetov. Je vhodnou surovinou na výrobu pestovateľských substrátov.
Pre takmer neutrálnu hodnotu pH nie je vhodný na samostatné použitie pre pestovanie
kyslomilných rastlín ako azalky, rododendróny, vresy, magnólie, ihličnaté dreviny,
čučoriedky atď.

Dávkovanie: Pri hnojení pôdy a zakladaní trávnikov odporúčame dávku 3-5-l/m2 (cca 30 t na
hektár )
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Používajte podľa návodu. Pri práci zachovávajte zásady osobnej hygieny. Nejedzte, nepite,
nefajčite! Pri práci použite ochranné rukavice a okuliare.
Prvá pomoc:
Po náhodnom požití nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí očí
vyplachujte prúdom čistej vody asi 10 – 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí
pokožky odstráňte znečistený odev a pokožku umyte mydlom a vodou.
Podmienky skladovania:
Kompost skladujte na chránenom mieste, tak aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, oddelene od
potravín, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto prípravkov.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Doba použiteľnosti: 3 roky odo dňa výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
Dátum výroby: uvedený v príbalovom letáku.
Veľkosť balenia: voľne ložené, BIG BAG, 40l
Spôsob likvidácie obalu: odovzdať v zbernej spoločnosti
Tento výrobok bol vyrobený v podmienkach certifikovaného manažérskeho systému, ktorý
spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008, pričom tento systém bol certifikovaný QSCert.

