Příbalový leták

Kompost Standard KOB-2, organické hnojivo
Výrobce: Kobra Údlice s.r.o. Náměstí 12, 431 41, Údlice, DIČ: CZ 25 04 17 03
tel. 602 575 819; e-mail: info@kobra-udlice.cz; web: www.kobra-udlice.cz
Číslo rozhodnutí o registraci: 4053
Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnosti
vlhkost v %
spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %
celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v %
hodnota pH
poměr C : N
nerozložitelné příměsi v %

Hodnota
30,0 – 60,0
min. 25,0
min. 0,6
6,0 až 8,5
max. 30
max. 10,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2;
olovo 100; arsen 20; rtuť 1; chrom 100; nikl 50; molybden 20; měď 150; zinek 600.
Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny · ha-1 v průběhu 3 let.
Kompost Standard KOB-2 je kvalitní organické hnojivo určené především pro zemědělské účely.
Je vyroben aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného
původu, obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy

aktivní humus, základní živiny (především dusíkaté látky) a mikroorganismy k oživení její
biologické činnosti.

Rozsah a způsob použití:
Používá se ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských a
ovocnářských zahrad a zelených ploch. Není vhodný ke hnojení kyselomilných rostlin. Při hnojení
zemědělských plodin se používá dávka 30 až 50 tun na hektar jednou za tři roky. Při hnojení
ovoce a zeleniny se aplikuje dávka 3-5 kg/m2 jednou za tři roky, při hnojení květin dávka 12 kg/m2.
Aplikace se provádí pomocí rozmetadel nebo na menších plochách ručním rozhozem. Kompost je
nutno zapravit do půdy do 48 hod. od aplikace, nejlépe bezprostředně po aplikaci.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Kompost může dráždit pokožku a sliznice. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Nutno dodržovat
základní pravidla osobní hygieny a používat ochranné rukavice. Po práci si umýt ruce vodou a
mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.
První pomoc:
Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při potřísnění pokožky
omýt zasažené místo vodou a mýdlem. Při náhodném požití kompostu vypít asi půl litru pitné
vody. V závažnějších případech při zasažení očí nebo požití kompostu vyhledat lékařskou pomoc.
Podmínky skladování:
Skladování se řídí podle § 5 vyhlášky č. 377/2013 Sb. „o skladování a způsobu používání hnojiv“
v platném znění. Kompost Ultra KOB-1 se doporučuje skladovat volně ložený na názvem
označených hromadách max. 6 m vysokých a vzájemně vzdálených minimálně 1 m. Skladuje se za
podmínek, které nezhorší jakostní znaky výrobku. Kompost je nutno skladovat odděleně
od krmiv a potravin a chránit před ním děti.
Výrobek se dodává volně ložený.
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek
Číslo šarže:

Datum výroby:

