
Příbalový leták/Etiketa  
 

Rašelinový a sapropelický koncentrát 
pomocný rostlinný přípravek 

 
 

Žadatel a výrobce: PRECO INVEST s.r.o., IČO 08097232, sídlem Pod Barvířkou 3348/11, Praha 
Číslo rozhodnutí o registraci: 5308 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
 

Vlastnost Hodnota v % 

Sušina min. 3,5 

Spalitelné látky min. 2,4 

Huminové látky min. 3,5 

Celkový dusík jako N min. 0,3 

Draslík jako K2O min. 0,2 

Vápník jako CaO min. 0,1 

Hodnota pH 7,5 - 9,5 

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR. 
 
Charakteristika 
Sapropel je pomocný rostlinný přípravek, který je získáván ze dna sladkovodních jezer. 
Využití SAPROPELU má tyto výhody: 

1. Zajišťuje rychlé zakořenění, růst a vývoj vysazených stromů, keřů a dalších rostlin.   
2. Zajišťuje zvýšení fyziologické aktivity rostlin. 
3. Obsah huminových látek zvyšuje klíčivost semen, bohatý kořenový systém rostlin a tím 

zlepšuje výnosy. 
4.    Zlepšuje půdní reakci a zvyšuje obsah organické hmoty 
5.    Zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy  

 
Rozsah a způsob použití: 
Přípravek se používá pro přímou aplikaci do půdy, pro máčení semen, kořenů rostlin před 
výsadbou a výsevem.  
 
1. Aplikace do půdy po sklizni – společně s přípravky rozkládajícími celulózu a dusíkatými hnojivy, 
roztok 1:100 - 2,0 l/1 ha. 
2. Namáčení semen – roztok 1:10-1:20 – 2 l na 1 t semen; semena před výsevem nutno osušit. 
3. Namáčení kořenového systému sazenic – roztok 1:100 po dobu 3 hodin. 
4. Zálivka ke kořenům – roztok 1:100 – 2,0 l na 1 ha, 80-100 ml na rostlinu. 
5. Aplikace na list – roztok 1:100-1:300 – 2,0 l na 1 ha. 
Podrobnosti o aplikaci pro jednotlivé kultury dle stavu půdy jsou uvedeny na www.precoinvest.cz 
 
PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT! Používá se zásadně vodný roztok přípravku. Možno použít společně 
s dalšími hnojivy nebo prostředky na ochranu rostlin 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte 
ruce vodou a mýdlem. 



První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vyplachovat oči proudem čisté vody. Při zasažení 
pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při 
náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí 
vždy vyhledat lékařskou pomoc.  
 
Podmínky skladování 
Skladujte na tmavém a suchém místě při teplotách od 0°C do 40°C 
 
Výrobek se dodává balený. Objem balení: 
Doba použitelnosti: 12 měsíců  od data výroby 
Datum výroby:    Číslo výrobní šarže: 
 
 


