Příbalový leták

Pěstební substrát
Výrobce: Skládka Chocovice s.r.o, Chocovice 20, 351 34 Třebeň, IČ 64361322
Číslo rozhodnutí o registraci: 3176
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost
vlhkost v % max.
spalitelné látky v sušině v % min.
hodnota pH (vodní výluh)
částice nad 31,5 mm v % max.
elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max.

Hodnota
60,0
10,0
6,5 – 8,5
5,0
1,2

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:
kadmium 1, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, molybden 5, nikl 50, zinek 300.
Substrát je směsí kompostovaných materiálů (trávy, listí a dřeva pocházejících z údržby veřejné zeleně)
a zeminy.
Rozsah a způsob použití: Substrát se používá k výsadbě dřevin, k zakládání a údržbě zeleně, parkových
ploch, golfových a travnatých hřišť. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd. Při použití k pěstování
na záhonech se přidává 20 až 30 l substrátu (10 až 20 kg) na 1 m2 podle druhu a požadavků pěstovaných
rostlin a zapraví se do půdního profilu. Substrát je možno doplnit podle požadavků rostlin rašelinou,
zeminou nebo kopaným pískem. Při pěstování rostlin je třeba se řídit příklady správné zahradnické
praxe pro zalévání, přesazování a výsadbu s ohledem na druh a požadavky pěstovaných rostlin.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu 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 zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa,
vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omyjte místa vodou a mýdlem. Při vážnějších případech,
zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.
Podmínky skladování: Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení
jeho vlastností. Výrobek skladujte oddělené od potravin, krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Výrobek se dodává volně ložený.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování
Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

