
Příbalový leták 

Zahradnický trávníkový substrát 

 

Výrobce: SAP Mimoň spol. s r.o., se sídlem Boreček 30, 471 24 Ralsko, IČ 40230295 

 

Číslo rozhodnutí o registraci: 4224 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Vlastnost                  Hodnota 

vlhkost v % max.       35,0 

spalitelné látky v sušině v %                3,0 - 15,0 

hodnota pH (vodní výluh)                 7,0 - 9,0 

částice nad 31,5 mm v % max.      5,0 

elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max.    0,8 

 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 1, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, molybden 5, nikl 50, zinek 300 

 

Zahradnický trávníkový substrát se vyrábí smícháním kvalitního kompostu s vysokým obsahem živin a 
písku v objemovém poměru, kdy obsah kompostu tvoří 30 – 70 % objemu. 

 

Rozsah a způsob použití 
Zahradnický trávníkový substrát je určen k založení vegetační vrstvy o mocnosti 5 – 7 cm při zakládání 
trávníků. Substrát se rozprostře na připravenou plochu, povrch substrátu se urovná, vyseje travní 
osivo, nebo se položí travní koberec. Plocha se utuží, např. zahradnickým válcem a podle potřeby 
zavlaží. Vzhledem k nízkému obsahu rizikových prvků (především kadmia) může být trávníkový substrát 
použit i pro zakládání trávníků a přípravě záhonů v užitkových zahradách. 
Vzhledem k podílu písku a kompostu s vyšším obsahem živin je možné substrát použít pro zlepšení 
kvality půdy před založením trávníku. Vegetační vrstvu je možné připravit zapravením 5 cm vrstvy 
substrátu do vrchní vrstvy zeminy. Obdobným způsobem lze připravit záhon pro výsadbu letniček nebo 
trvalek. 

Zahradnický trávníkový substrát má přirozený obsah přijatelných živin. Zálivka a základní přihnojování 
se provádí během vegetace podle požadavku daného typu trávníku nebo květinové výsadby. 
 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Substrát 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 vyplachovat oči proudem čisté vody. Při potřísnění pokožky omýt 
vodou a mýdlem. Při náhodném požití substrátu vypít asi půl litru pitné vody. V závažnějších případech 
při zasažení očí nebo požití substrátu vyhledat lékařskou pomoc. 
Způsob dodávání: volně ložený 

Podmínky skladování: 
Substrát se skladuje v původních obalech nebo volně ložený na hromadách označených názvem. 
Skladuje se za podmínek, které nezhorší jakostní znaky substrátu. Substrát je nutno skladovat odděleně 
od krmiv a potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek 

 

Číslo výrobní šarže:       Datum výroby: 


