Příbalový leták
Rekultivační kompost
třída 2
Výrobce: Skládka Chocovice s.r.o. , Chocovice 20, 351 34 Skalná, p. Třebeň
Vyráběno podle podnikové normy PN 01/08 „rekultivační kompost“.
Rekultivační kompost je stabilizovaný výstup z aerobního zpracování bioodpadů a je určen
k biologické rekultivaci půd narušených lidskou činností a k zakládání a údržbě zeleně nebo
jako základní substrát pro přípravu pěstebních substrátů. Nesmí být použit na zemědělské
nebo lesní půdě. V případě použití na veřejných prostranstvích a hřištích musí být prověřena
účinnost hygienizace.
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost

Hodnota

vlhkost % hmotnosti

40 - 65

spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %

min. 25*

celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v %

min. 0,6

poměr C : N

20 - 30

hodnota pH

6,5 - 8,5

nerozpustné příměsi > 2 cm v % hmotnosti

max. 2,0

* v případě, že rekultivační kompost je použit jako základní substrát k domíchání zeminou
nebo kopaným pískem, připouští se obsah20% spalitelných látek v sušině
Obsah rizikových prvků a látek
splňuje limity stanovené vyhláškou „podrobnosti nakládání s bioodpady“ v mg/kg sušiny pro
třídu 2.: arsen 20, kadmium 3; chrom celkový 250; měď 400; rtuť 1,5, nikl 10; olovo 300;
zinek 1200; polychlorované bifenyly 0,2; polyaromatické uhlovodíky 6.
Rozsah a způsob použití
používá se k rekultivaci a zúrodňování narušených půd, k zakládání a údržba zeleně,
k ozelenění okolí liniových staveb a jako základní substrát v okrasném zahradnictví pro
domíchání zeminou nebo kopaným pískem. V případě výsadby jehličnanů nebo azalek
doporučuje se k domíchání použít kyselejší zeminu nebo vrchovištní rašelinu. Při zakládání a
údržbě dětských hřišť a sportovních hřišť, rekreačních ploch a veřejně přístupných parků a

zahrad může být rekultivační kompost použit jen v případě pozitivní kontroly úspěšné
hygienizace a kopie potvrzení mikrobiologické laboratoře musí být přiloženo k tomuto
příbalovému letáku. Rekultivační kompost nesmí být použit při pěstování plodin pro lidskou
potřebu nebo pro krmení zvířat. Rekultivační kompost se použije v dávce 30 - 60 t . ha-1
maximálně jednou za 3 roky a aplikuje se tak, aby rovnoměrně pokryt hnojenou plochu a
mělce se zapraví. V případě aplikace rekultivačního kompostu použitého jako základní
substrát po domíchání zeminou nebo kopaným pískem se aplikuje ve vrstvě asi 0,25 - 0,40 m,
při pěstování okrasných rostlin na záhonech se aplikuje 10 - 20 kg/m2 a zapraví do půdního
profilu. Zálivku a přihnojování během vegetace provádíme dle požadavků rostlin.
Pokyny pro bezpečnost a ochrnu zdraví při práci
Při práci s rekultivačním kompostem je třeba dodržovat základní pravidla osobní hygieny a
používat ochranné rukavice. Při práci s rekultivačním kompostem se nedoporučuje jíst, pít a
kouřit. Po práci je nutno umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.
První pomoc
Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchneme oči čistou vodou. Při potřísnění pokožky
omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití rekultivačního kompostu vypít asi 0,5 l pitné
vody. V závažnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.
Podmínky skladování
Volně ložený výrobek se skladuje na chráněném místě odděleně od krmiv a potravin atak, aby
nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Výrobek je nutno chránit před dětmi.
Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

