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E t i k e t a, příbalový leták

TurfComp

Pomocný rostlinný přípravek pro komplexní ošetření trávníků

Výrobce: Symbiom, s.r.o., Sázava 170, 563 01 

Číslo rozhodnutí o registraci: 3079  

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost: Hodnota:
Vlhkost v %.   5,0 - 25,0
Hodnota pH 6,2 - 8,2

Obsahuje přípravek SYMBIVIT registrovaný (pod reg.číslem 1805 ze dne 17. 5. 2005) 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocného rostlinného 
přípravku): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.    

TurfComp je pomocný rostlinný přípravek určený především pro kultivaci a 

ošetřování intenzivně udržovaných travních porostů (golfová, fotbalová a basebalová 

hřiště), ale i pro zahradní a parkové trávníky. Přípravek zlepšuje prostřednictvím 

komplexního působení na kořenový systém rostliny a jejich vitalitu.

Přípravek TurfComp zlepšuje odnožování trav a udržuje trávník hustý a kompaktní. 

Významně tak zlepšuje odolnost trávního porostu proti sešlapu, snižuje stresování rostlin 

působením na lepší vodní režim půdy (vzájemné zastoupení plynů a roztoků v půdě), zlepšuje 

přístup k živinám a půdní strukturu.

Rostliny vykazují zlepšení růstu, mají lepší zdravotní stav, který je patrný zvláště 

v podmínkách s nedostatkem živin nebo jejich sníženou dostupností (např. nedostatkem 

vláhy).

TurfComp obsahuje vybrané druhy endomykorhizních hub rodu Glomus (biotická 

složka), dále obsahuje abiotickou složku složenou ze směsi liaporu, zeolitu a jako podpůrnou 

část malé množství hnojiv, které zajišťují dobrý rozvoj symbiózy a růst rostliny do doby, než 

se vytvoří funkční síť mykorhizního mycelia v půdě.

Způsob aplikace:

Při zakládání nového travního porostu se preparát TurfComp aplikuje do vrstvy pod 

trávníkový koberec nebo je zapracován před výsevem do vrstvy pod semena (do hloubky cca 

2-5 cm). Pro nejvíce zatěžované části trávníku je doporučena plná dávka – 300 g/m2 (cca 320 

ml) pro méně zatěžované snížená dávka přípravku – 100 g/m2 (cca 108 ml). 
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Během pravidelné údržby trávníku (aerifikaci) se přípravek aplikuje v množství 50 

g/m2 (cca 54 ml) pro méně zatěžované části nebo 150 g/m2(cca 160 ml) pro více zatěžované 

části hřiště a zapracuje se do trávníku spolu s pískovou provzdušňovací směsí. 

Aplikovaný přípravek nesmí přijít do styku se systemickými fungicidy např. Benlate, 

Fundazol, metylbromid. Přehnojování, zejména superfosfátem, a dlouhodobé přelévání kultur 

omezuje účinnost přípravku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na uzavřeném pracovišti, kde se manipuluje s přípravkem, je nutné minimalizovat 

prašnost tak, aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace prachových částic 

v ovzduší pracovního prostředí 6 mg/m3. Přípravek může při dlouhodobém a opakovaném 

působení vyvolat u vnímavých jedinců přecitlivělost. 

Pracovníci manipulující s přípravkem musí používat osobní ochranné pracovní 

prostředky (pracovní oděv, ochranné rukavice, pracovní obuv a v případě potřeby protiprašný 

respirátor a ochranné brýle). Při práci s přípravkem se nesmí jíst, pít a kouřit. Po práci je 

nutné ruce omýt vodou a mýdlem a pokožku ošetřit ochranným krémem.

První pomoc: Při zasažení očí je vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití 

vypijte větší množství pitné vody. Při vážnějším zasažení nebo požití vždy vyhledejte 

lékařskou pomoc.

Podmínky skladování, doprava

TurfComp se skladuje v původních uzavřených obalech v suché, chladné, dobře 

větratelné místnosti, která je chráněna před UV zářením při teplotách do 20°C, relativní 

vzdušné vlhkosti do 60 %. Skladuje se odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí. 

Dopravuje se v suchých, krytých a čistých dopravních prostředcích, při teplotách max. 

25°C. 

Výrobek se dodává balený.

Hmotnost balení:

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo 

spálit ve schválené spalovně. Zbytky preparátu je možno použít do zahradnických kompostů.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Číslo výrobní šarže: Datum výroby:




