KOMPOST
Organické hnojivo pre Vašu záhradu
Vyskúšajte kompost z Kompostárne Správy mestskej zelene v Bernátovciach
V roku 2020 od nás záhradkári odobrali 367 ton kompostu
Náš kompost je certifikovaným organickým hnojivom

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Zvyšuje biologickú aktivitu pôdy a tým obnovuje úrodnosť pôdy

Vlhkosť v % hmotnosti

35 – 60

Obsahuje dôležité makro a mikroživiny

Obsah spáliteľných látok v sušine

min. 25

Živiny sú z kompostu uvoľňované priebežne

Hodnota pH

7,0-9,0

Je bohatým zdrojom humínových látok

Celkový dusík ako N v sušine v % hmotnosti

min. 1

Vracia do pôdy organickú hmotu

Obsah fosforu ako P2O5 v sušine % hmotnosti

min. 0,5

Zvyšuje vitalitu rastlín

Obsah draslíka ako K2O v sušine v % hmotnosti

min. 0,5

Znižuje negatívne pôsobenie posypových solí

Obsah vápnika ako Ca v sušine v % hmotnosti

min. 1,2

Podporuje samočistiacu schopnosť pôdy

Obsah Horčíka ako Mg v sušine v % hmotnosti

min. 0,5

Zlepšuje mechanické vlastnosti pôdy

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR

Záhradný kompost sa používa pri výsadbe zelene, zakladaní zeleninových a ovocinárskych pestovateľských plôch. Využíva
sa na zlepšenie vlastností pôdy a zvýšenie jej úrodnosti. Záhradným kompostom je možné využiť na nastieľanie povrchu
pôdy okolo stromov a kríkov, čím sa znižuje odparovanie vody a znižuje teplotné výkyvy v pôde.
Pri aplikácii je potrebné zapracovať cca 5kg kompostu na m2. Pri miešaní so zeminou k 1 dielu kompostu pridávame
cca 5 dielov zeminy. Aplikáciu je možné vykonávať celoročne.

Náš kompost je pravidelne kontrolovaný a má certifikáciu

Cenník
Odber do 10 ton ................................. 31,20 €/t s DPH (26,00 €/t bez DPH)
Zľava vo výške 20% pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy
Cena po zľave 24,96 €/t s DPH (20,80 €/t bez DPH)
Pri odber nad 10 ton jednotná cena .... 15,60 €/t s DPH (13,00 €/t bez DPH)

Kontakt: Ing. Martina Kaňuchová
www.smsz.sk/kompostaren

0914 327 062

