




Etiketa 

FLORCOM RA – rašelina 
 
Výrobce: BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad, IČ: 25275992 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 606 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti            

Vlastnost Hodnota 

Vlhkost v % max. 65,0 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 85,0 

Hodnota pH (vodní výluh) 3,5 – 5,5 

Objemová hmotnost redukovaná v g.1-1 max. 180 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 1, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, molybden 5, zinek 300 
 
Rozsah a způsob použití: 
Florcom rašelina je čistá vrchovištní rašelina z oblasti Litvy, přepracovaná a vytříděná na frakce. 
Vyznačuje se vysokou nasáklivostí pro vodu. Obohacuje půdu o organické látky, zlepšuje fyzikální a 
chemické vlastnosti hlinitých a písčitých půd. Používá se i pro přípravu mnoha pěstitelských substrátů.  
Rašelina Florcom neobsahuje živiny a nemá upraveno pH. 
 
Doporučené dávkování: 
Při použití na záhony do původní ornice zapravíme 4-8 litrů na m². Dávkování je podmíněné stupněm 
odlehčení půdy a její kyselosti. Při přípravě pěstitelských substrátů smíchejte zeminu s rašelinou v 
poměru 1:2, doplňte podle potřeby živiny a upravte dle potřeby pH. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla, doporučuje se použití ochranných rukavic. Po práci si 
umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. 
 
První pomoc: 
Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití nutno vypít ½ l vody a vyhledat 
lékařské ošetření. 
 
Podmínky skladování: 
Výrobek skladujte v původních obalech, na suchých místech, odděleně od potravin a krmiv.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Výrobek se dodává balený. 
 
Objem balení: 
 
Způsob likvidace obalů: obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování. 
 
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.  
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