






 











  

  








































 
  

                                        Příbalový leták 

            Trávníková zemina  SL 05 
 
Kompostárna Dolínek  CZS00950, Břežanská č. e. 38, 25070 Odolena Voda 
infokompostarna@gmail.com                                                                      www.kompostarna.cz 
     

Výrobce:   
 Ing. Markéta Severová - AGROMARKET, Hlavní 192, 25065 Bašť, T: 603 414 692 
                                                       
Číslo ohlášení: O826 
 
Číslo typu: 19.4 d)  
 
 Chemické a fyzikální vlastnosti 

Vlastnost Hodnota 

vlhkost v % max. 40,0 

spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %  5,0 - 13,0 

hodnota pH 5,0 - 7,0 

obsah částic nad 20,0 mm v % max. 5,0 

elektrická vodivost (vodní výluh 1v:5v) v mS/cm max. 0,5 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300 
 
Trávníková zemina SL 05 je směs kompostu, říčního písku frakce 0,2 cm a zeminy. Svými vlastnostmi 
vytváří dobré podmínky pro zakládání rekreačních trávníků. 
 
Rozsah a způsob použití 
Trávníkovou  zeminu SL 05 aplikujeme plošně rozprostřením do vrstvy o výšce 80 – 120 mm na předem 
připravenou plochu.  
Vrstvu  půdy zásobíme základními živinami tak, že  dávkujeme 0,5 kg  minerálního hnojiva typu Cererit 
nebo Synferta na 1m3  trávníkové zeminy  ručním rovnoměrným rozprostřením (40 – 60 g/m2)   
Na vrstvu  rozprostřeme   výsevný  substrát   ve výšce cca 2 cm, který je určen k úpravě vegetační vrstvy 
před výsevem. Výsevný  substrát s vyšším obsahem organických látek  (cca 30 %) vytvoří pro vzcházející 
trávník vhodné podmínky. 
Po zapojení  trávníku sledujeme obsah přijatelných živin a  doplňujeme  živiny  hnojením  na základě 
půdního rozboru a použitého hnojiva na požadovaný obsah živin, který se  uvádí okolo 35 mg P a 120 
mg K a 120 mg Mg/kg zeminy. 
Odborně prováděná závlaha a kosení  má významný vliv na hustotu trávníků. K závlaze lze použít pitnou 
vodu  podle ČSN 75 7111, nebo závlahovou vodu  tř. I dle ČSN 75 7143 s kvalitním závlahovým 
systémem. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví  při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny 
a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení 
práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. 
První pomoc: 
Při  zasažení očí vymýt proudem čisté vody, při náhodném  požití  vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l  
vody. 
V závažnějších případech, zejména při požití a alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Způsob dodávání:  
Výrobek se dodává volně ložený. 
 
Podmínky skladování: 
Výrobek je nutné skladovat tak, aby nedošlo ke zhoršení jakostních znaků, odděleně od potravin, krmiv 
a dezinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby 
 
 
Číslo výrobní šarže:       Datum výroby: 
 


