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Agrokomp, organické hnojivo 

Výrobce: AGARICUS spol. s r.o., Pod Továrnou 587, 331 51 Kaznějov, IČ:45358664 

Číslo rozhodnutí o registraci: 4878 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Vlastnosti: Hodnota: 
Vlhkost v % 50,0 – 70,0  
spalitelné látky v sušině v % min. 45,0  
celkový dusík jako N v sušině v % min. 1,8 
celkový fosfor jako P2O5 v sušině v % min. 0,7 
celkový draslík jako K2O v sušině v % min. 2,5 
hodnota pH 6,0 – 8,0 
poměr C:N max. 30 
nerozložitelné příměsi v % max. 5  

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 
Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny · ha-1 v průběhu 3 let. 
Agrokomp je organické hnojivo vznikající po proběhnutí pěstebního cyklu 
průmyslového pěstování žampionů. Skládá se z fermentované slámy, drůbeží 
podestýlky, cca 32 % rašelinového substrátu a zbytkového žampionového mycelia. 
Agrokomp přispívá ke zlepšení struktury půdy a zvýšení úrodnosti. 
Rozsah a způsob použití: 
Agrokomp lze aplikovat při pěstování polních plodin v množství 15 t.ha-1, které se 
rovnoměrně rozmete na ornici po dokončení sklizně plodin a zaorá se. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice, 
nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním 
krémem.  
První pomoc: 
Při zasažení očí: rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při závažném 
postižení vyhledejte lékaře. 
Při zasažení pokožky: opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt 
vodou a mýdlem.  
Při požití: vypít bezprostředně 0,5 l vlažné vody, vyhledat lékařskou pomoc 

Podmínky skladování:  
Volně ložený výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke 
zhoršení jeho vlastností. Výrobek skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. 
Způsob dodávání: volně ložený 

Doba použitelnosti: 3 roky při dodržení podmínek skladování 
Číslo výrobní šarže: Datum výroby:  


