
 
 Etiketa  

 
INPORO Trávník – Proti mechu 

organické kapalné hnojivo 
 
Výrobce: Rendapart NV, Wijngaardveld 36, Aalst B-9300, Belgie  
Dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 74771 Brumovice, IČ: 25853970  
 
Číslo vzájemného uznání: V556  
 
Chemické a fyzikální vlastnosti:  
vlastnost: hodnota:  
celkový dusík jako N v % 1,5  
z toho organický dusík z vinázy v % 1,5  
celkový draslík jako K2O rozpustný ve vodě v % 6,0  
sušina v % min. 60  
 
Obsah rizikových prvků  
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0; arsen 20, 
chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.  
INPORO Trávník – Proti mechu je 100 % přírodní kapalné hnojivo (rostlinného původu) do 
trávníků s nepřímým účinkem proti mechům v trávnících. Jeho použití je určeno především do 
trávníků s vyšším výskytem mechů nebo pro použití do trávníků před vertikutací (zde je vhodné 
počkat na zhnědnutí mechů a poté provést vertikutaci). Hnojivo je možné použít rovněž jako 
podzimní hnojivo do trávníků.  
 
Rozsah a způsob použití  
Trávníky – vhodné použití od března do října (od teploty 11o C). Před použitím hnojivo dobře 
protřepejte. Nemíchejte s jinými produkty. Je vhodné jej použít především v suchém období (bez 
dešťů).  
Smíchejte 1 litr hnojiva s 9 l vody, a vzniklých 10 l aplikační kapaliny aplikujte postřikovačem na 
plochu 100-120 m2 trávníku.  
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte ochranné 
rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním 
krémem.  
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  
 
První pomoc  
Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. 
Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických 
reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.  
 
Podmínky skladování  
Výrobek je nutné skladovat při teplotách 5-25 oC, na suchých, dobře větraných místech v 
neporušených obalech odděleně od potravin, chemikálií, krmiv a desinfekčních prostředků.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 
Hnojivo se dodává balené.  
 



Velikost balení: 250 ml nebo 750 ml 
 
Způsob likvidace obalů  
Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.  
 
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby.  
 
Datum výroby:  
 
Číslo výrobní šarže:  
 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů. 


