Produktový list

MWH – MULCH – KOMPOST
Popis produktu:
MWH-MULCH-KOMPOST neobsahuje rašelinu a skládá se z rozdrcených a přesívaných rostlinných
zbytků jako např. odřezky větví a keřů, stejně jako z materiálů, pomáhajících při péči o zahradu nebo
krajinu. MWH Kompost vykazuje vysoký podíl drobných kusových a vláknitých částic.
Barva:

tmavě hnědá

Zápach:

po zemině

Konzistence:

pevná/jemnozrnná

Zrnitost:

0 – 20 mm

Sypná hmotnost:

cca 600 kg/m3

MWH-MULCH-KOMPOST je hnojivo bez obsahu semen a hodí se ke zlepšení vlastností půdy v péči o
zahradu a krajinu, k rekultivaci ploch, ale také k výrobě půdních substrátů a půdy pro květiny. Může
být použit i jako mulč pro zimní krytí např. růží. Použitím MWH-MULCH-KOMPOSTu je možno podle
potřeby jednotlivých rostlin využít i jako hnojiva bez přídavku hnojiva dalšího. MWH-MULCHKOMPOST má volnou strukturu a dobře absorbuje vodu. Navíc MWH-MULCH-KOMPOST podporuje
mikrobiologickou aktivitu půdy.

Obsažené látky*:
Organické substance:

34 % celkové hmoty

Hodnota pH:

8,0 (CaCl2)

Obsah soli:

3,4 g/l (KCl)

Zásady jako např. CaO:

4,2 %

Dusík:

1,13 %

Fosfát:

0,79 %

Oxid draslíku:

1,02 %

Hořčík:

0,82 %

Síra:

0,41 %

* jde o přírodní produkt, který může vykazovat nerovnoměrnosti ve složení. Uvedené hodnoty odráží
výsledky výzkumu reprezentativního a promíšeného vzorku.

Údaje o spotřebě:
Dodávaná forma:

25 t/50 m3

volně loženo, sypané

Spotřeba:

dle použití

Skladování:

může být uloženo venku, chráněno před povětrnostními vlivy, chránit před
vyschnutím a vymýváním, skladovatelnost cca 12 měsíců.

Zpracování:
MWH-MULCH-KOMPOST – jako hnojivo se zpracovává pouze do směsí se zeminou, se zeminou může
být smíchán v poměru 1:1. Jako mulč se MWH-MULCH-KOMPOST používá ke
krytí ve vrstvě do 5 cm a později může být zapracován.
Zpracování při tvorbě zahrady nebo krajiny se může provádět celoročně,
venkovní teplota možnost zapracování neovlivňuje.
Bezpečnostní upozornění:

označení dle Nařízení EU č.

1272/2008.

Stupeň nebezpečí:

---

Bezpečnostní opatření:

při zasažení očí: po dobu jedné minuty opatrně vymývat vodou,
příp. kontaktní čočky z oka vyndat, pokud je to snadno možné a dále
vymývat.

Upozornění: tento produktový list byl pečlivě sestaven podle našich dosavadních poznatků. Nemá
však všeobecnou právní platnost a to vzhledem k nesourodosti základu, zpracovatelnosti a vlivům
životního prostředí.

Změny vyhrazeny.
Stav srpen 2016, předchozí produktové listy tím ztrácí svoji platnost.

