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Zahradnickd, zemina

Výrobce: Rašelina d.s., Na Pískóch 488/II, 392 18 Soběslav
ěíslo rozhodnutí o registraci: 0278

Ch emické a fyzikólní vlastnosti :
vlastnost:
Spďitelné látky ve vysušeném vzorku v oá min.
Hodnota pH
Částice nad 31,5 mm v Yomax.
Vlhkost v %o max.
Elektrická vodivost v mS.cm'I *) 

ma:<.
*)ve vodním ýluhu 1 : 25

o bs ah rizikouých prvkťl
splňuje zákonem stanovené limity v mgkg sušiny : kadmium 2, olovo 100, rhrť l,0, arsen
10, chrom 100, molybden 5, nikl50, měď 100, zinek 300.

Zahradntcká z-emínaje mechanicky a biologicky upravený pěstební substrát s nižším
obsďrem organických látek. Vyrábí se kompostováním a následným vytříděněním
organických a dalších materiálů.

Rozsah a způsob použití :
Používá se jako zákJadní zeminaph zšiz-ovánl zelených ploch, při výsadbě zeleně, k

zakládánlzelinářských, zďrradnických i ovocnařslcých pěstebních ploch, pěstebních ploch
velkoškolek i zahrádek.

Zďtradnická zsmina slouží k pěstovárrí hrnkované nebo balíěkované sadby. Je
zákJadni zeminou při pěstování a přesazování olrasných pokojových květin s výjimkou
kyselomilných.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a
mýďem, ošeffete reparďním krémem.

Pmn[pomoc:
PÍizasaž.ení očí rychle a drikladně vypláchnout oči proudem ěisté vody.

Při zasažení pokoásy rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně
omýt vodou a mýdlem.
Při náhodném požití vypít bepprosffedně 0,5 l vody.

V těžších případech, při poáti nebo zasažeď očí vždy vyhledat lékďskou pomoc.

Po dmín lcy s kladov ó.ní :
Výrobek musí být skladován na chrárrěném místě tak, aby nedošlo ke áoršení jeho vlastností,
na místech chrárrěných před klimatickými vlivy a možností kontaminace semeny plevelů.
Výrobek skladujte oddělené od potravin, krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Výrobek se dodává volně |ožený.
Doba použitelnosti: l8 měsíců od data vyroby při dodržení podmínek skladovárrí

hodnota:
20

od 6,0 do 8,5
5

65,0
1,2
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Číslo u1robní šarže : Datum uýoby :


