




 

 
Etiketa, příbalový leták 

Zahradnický kompost, 
organické hnojivo 

 

Výrobce: terrasan CZ s.r.o, Lovosická 711/30, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ 25933876 

Číslo rozhodnutí o registraci: 4009 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 
 Vlastnost: Hodnota: 
 Vlhkost v %: 40,0 - 65,0 
 Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 40,0 
 Celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 1,2 
 Celkový fosfor jako P2O5 ve vysušeném vzorku v % min. 0,4 
 Celkový draslík jako K2O ve vysušeném vzorku v % min. 1,3 
 Hodnota pH 6,0 – 8,5 
 Nerozložitelné příměsi v % max. 2,0 
 Poměr C : N max 30 
 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: As 20, Cd 
2, Cr 100, Cu150, Hg 1,0, Mo 20, Ni 50, Pb 100, Zn 600 
Maximální aplikační dávka je 2 kg sušiny · m-2 v průběhu 3 let. 
 
Rozsah a způsob použití: 
Zahradnický kompost je hnojivo s vysokým podílem organických látek vyrobené 
kompostováním surovin rostlinného původu, s přídavkem vápence. Dodává do půdy 
základní živiny NPK, ale i stopové prvky. Výrazně omezuje vyplavování živin z půdy 
do spodních vod, protože živiny jsou postupně uvolňovány. Dále dodává půdě velké 
množství organických látek, čímž také zlepšuje půdní strukturu a navrací do půdy 
přirozený život. 
Doporučené dávkování: 
Kompost se používá jako organické hnojivo k obohacení půdy před výsadbou rostlin. 
Při použití na záhony doporučujeme smíchat (nejlépe rytím do hloubky cca 25 cm) 
600-800 l kompostu s původní zeminou na ploše 100 m². Při přípravě substrátů 
smíchejte zeminu s kompostem v poměru 2 : 1. 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla, doporučuje se použití ochranných 
rukavic. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem 
a ošetřete reparačním krémem. 
První pomoc: 
Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití vypláchněte 
ústa a vypijte 0,5 l vody. Při vážnějších případech, zejména při požití či alergických 
reakcích vyhledejte lékařské ošetření. 
Podmínky skladování: 
Výrobek skladujte v původních obalech, na suchých místech, odděleně od potravin a 
krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Volně ložený výrobek skladujte na čistých 
zpevněných, zastřešených plochách se zamezením náletu semen plevelů z okolí. 
Výrobek se dodává balený nebo volně ložený. 
Velikost balení: 

http://eagri.cz/public/app/rhpub/etikety/etiketa_23887.pdf?id=23887#page=1
http://eagri.cz/public/app/rhpub/etikety/etiketa_23887.pdf?id=23887#page=1


Způsob likvidace obalů: obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru 
druhotných surovin. 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování. 
Datum výroby:    Číslo výrobní šarže: 




