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1. IDENTIFIKACE SMĚSI 
Název výrobku:     Vermi Fit B 
Distributor    BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o. 
     Mayerova 784 
     664 42 Modřice 
     tel.: 545 218 156; www.biocont.cz 
 
Výrobce     Primrose, a.s. 
     Betlémské náměstí 251/2 
     110 00 Praha 
     tel.:255 788 110; www.primrose.as@seznam.cz  

 
3. SLOŽENÍ     

výluh z kompostu kalifornských žížal a rašeliny 

 
2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PRODUKTU 
zdravotní rizika:    obsah rizikových prvků vyhovuje limitním hodnotám 
     přípravek může způsobit podráždění pokožky u citlivých osob 
rizika pro ŽP  na vodní nebo půdní organismy nepříznivé účinky nejsou známy 
fyz.-chem. rizika přípravek není označen jako nebezpečný 

 
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
při zasažení kůže okamžitě omyjte vodou a mýdlem 
při zasažení očí  odstraňte kontaktní čočky a okamžitě důkladně vyplachujte 

vodou při otevřených víčkách 
při požití vypijte 0,5l vody, při přetrvávajících potížích konzultujte 

s lékařem 

 
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
výrobek je nehořlavý 

 
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
výrobek je ekologicky zcela neškodný 

 
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
zacházení dodržujte základní zásady osobní hygieny – nejezte, nepijte, 

nekuřte při manipulaci; používejte ochranné rukavice. 
skladování při teplotě 5 – 10°C po dobu 18 měsíců v originálních obalech 

v chladných, dobře větraných místnostech mimo sluneční a 
tepelné záření, 

 Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
 Skladujte mimo dosah dětí  

 
8. OMEZENÍ EXPOZICE – OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
Opatření při práci omezit přímý styk s pokožkou a očima 
ochrana rukou ochranné rukavice 
ochrana očí není nutná 
ochrana pokožky  ochranný pracovní oděv a obuv 

 
9. FYZICKÁLNÍ A CHMICKÉ VLASTNOSTI 

http://www.biocont.cz/
http://www.primrose.as@seznam.cz
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vzhled vodní suspenze 
barva zeminy 
zápach charakteristický kompostový 
ph/H2O 9,7 ± 0,1 
celkový dusík N 0,2 ± 6% 
celkový draslík jako K2O 1,2 ± 15% 
celkový fosfor jako P2O5 0,1 ± 15% 
sušina 5,9% ± 2% 

 
10. STÁLOST A REAKTIVITA 
--- 

 
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
přípravek není toxický 

 
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
přípravek neobsahuje biologicky těžko odbouratelné látky a z hlediska rozložitelnosti je ekologicky 
nezávadný 

 
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
přípravek je ekologicky nezávadný 

 
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
pozemní přeprava 
železniční a silniční (RID/ADR) bez omezení 
lodní (IMO/IMDG) bez omezení 
látka znečišťující moře  ne 
 
letecká (ICAO/IATA) bez omezení 

 
15. INFORMACE O PŘEDPISECH 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
Vyhláška č. 474/2002 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, v platném znění 
 
Prostředek byl registrován na ÚKZÚZ podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 156/1998 Sb. o 
hnojivech. Podle ustanovení §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, smí být 
VermiFit B uváděn do oběhu. 

 
16. DALŠÍ INFORMACE 
pomocný rostlinný přípravek určený pro výživu na list.  
číslo rozhodnutí o registraci:-  

 


