
Zeba® SP  – pomocná půdní látka 
 

Výrobce: Absorbent Technologies, Inc., 8705 SW Nimbus Avenue, Beaverton, 97008, 
OR, USA 
Dodává: Chemtura Europe Ltd., org. složka, Jeremenkova 142/42, 772 00 Olomouc - Ho-
dolany 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 3457 

 
Zeba SP – pomocná půdní látka, je biologicky odbouratelný, patentem chráněný mikrogranulát na bázi polymeru 
škrobu. Je uzpůsoben k rychlé absorpci až 500 násobku své váhy vody čímž vytvoří měkký „hydrogel“ udržující 
vlhkost, která je však dostupná rostlinám. Přípravek je schopen rehydratovat a dehydratovat opakovaně během 
vegetace a uvolňovat zachycenou vodu podle požadavku rostlin. Zeba SP udržuje vodu a v ní rozpuštěné živiny 
v blízkosti kořenů či osivového lůžka a snižuje tak nebezpečí ztráty živiny jejich proplavením. „Hydrogel“ 
uvolňuje vodu podle potřeby rostlin a pomáhá regulovat pohyb vody a kyslíku v půdě čímž zajišťuje vývoj vi-
tálního kořenového systému. Zeba SP zlepšuje klíčení semen a zakořeňování rostlin a zajišťuje tak lepší využití 
jejich výnosového potenciálu. Zeba SP pomáhá redukovat stres rostlin suchem a zlepšuje uniformitu porostu. 
 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky: kadmium 1, olovo 10 , rtuť 
1, arsen 10, chrom 50 
 
Formulace: mikrogranulát 
 
Hmotnost balení: 18,1 kg 
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při skladování v původních obalech 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
 
Rozsah a způsob použití 
Zemědělství: 
Zeba se používá k zapravení do půdy či substrátu do hloubky 10 – 15 cm v dávce 0,3 – 0,9 g/l půdy či substrátu 
nebo v dávce 1,5 – 11 kg/ha. Vyšší dávky se používají jen v půdách s nízkou vodní kapacitou. 
Malosemenné plodiny: 
Zeba se aplikuje do výsevních řádků v dávce 3 – 4,5 kg/ha při setí jetele, vojtěšky, máku, trav a dalších malose-
menných plodin. 
Míchání se substráty pro květináče a kontejnery: 
Použijte 0,3 – 0,9 g/l (0,63-1,9 ml) na 1 litr substrátu či zeminy (pozn.: 1 gram ≈ 2,1 ml). Běžná dávka pro větši-
nu rostlin je 0,6 g/litr. (1,26 ml). Nižší dávka  [tj. 0,3 g/l (0,63 ml)] se používá pro rostliny s menšími nároky na 
vodu nebo při předpokládané častější zálivce. Vyšší dávka [tj.  0,9 g/l (1,9 ml)] se používá pro rostliny náročné 
na vodu a při delších intervalech zálivky. Nižší dávku je třeba volit i při použití substrátu s vyšším obsahem 
rašeliny a jiných materiálů zadržujících vodu. Vyšší dávku použijte ve směsích s podílem kůry. 
Důkladně promíchejte suchou Zebu SP se suchým substrátem ještě před výsadbou nebo plněním do kontejnerů. 
Transport sazenic stromů a keřů: 
Pro prostokořenné sazenice použijte 7,1 – 14,2 g (15 – 30 ml) na rostlinu. 
Kontejnerované sazenice: pro kontejnery o objemu 2,5 – 4 litry použijte 1,0 – 3,25 g (2,1–6,25 ml). Pro kontej-
nery o objemu 8 – 12 litrů použijte 3,3 –10 g (7 – 21 ml). Pro 13 – 20 litrové kontejnery použijte 5,5 – 16 g 
(11,5 – 34 ml), pro 39 – 60 litrové kontejnery použijte 19 – 57,5 g (40 – 121,5 ml). Pro 78 – 120 litrové kontej-
nery použijte 38 – 115 g (81 – 243 ml). 
Balíčkované sazenice a sazenice v pytlovině: Při průměru balíčku 30 cm použijte 11 – 32 g (22 – 68 ml), při 
průměru balíčku 45 cm použijte 39 – 117 g (83 – 249 ml), při průměru balíčku 60 cm použijte 85 – 255 g (180– 
538 ml), při průměru balíčku 90 cm použijte 311-933 g (660 ml - 2 l). 
Nová výsadba dřevin: 
Pro nové výsadby použijte 7,1 – 14,2 g (15 – 30 ml) na rostlinu. Vysypte polovinu zeby do jámy a zbylou polo-
vinu vmíchejte do zeminy určené k zasypání kořenů. 
Omezení tvorby půdního škraloupu: 
Pro zlepšení vzcházení citlivých plodin na slévavých půdách se aplikuje Zeba v pásech nad řádkem osiva 
v dávce 2 – 4,5 kg/ha. 



Přesazování sazenic zelenin: 
Vysypte pomalu za stálého míchání nejméně 6 g (13 ml) přípravku Zeba do 5 – 20 litrů zálivkové vody. Nepou-
žívejte v systémech s filtrací 
Máčení kořenů sazenic: 
Vysypte pomalu za stálého míchání nejméně 22 g (46 ml) přípravku Zeba na 10 litrů vody a ponechte asi 30 
minut hydratovat. Kořeny sazenic se namáčejí do vzniklého hydrogelu. 
Výsev trávníků: 
Rozhoďte rovnoměrně přípravek Zeba v dávce 0,5 – 1 kg/100 m2 spolu s osivem trávy na suchý povrch. Jemně 
zapravte do hloubky 1 – 2 cm a celou plochu zavlažte. 
Instalace travního koberce: 
Před položením koberce rozhoďte rovnoměrně přípravek Zeba v dávce 0,5 – 1 kg/100 m2 na suchý povrch, pak 
položte koberec a celou plochu zavlažte. 
Oprava poškozeného trávníku, greenu, fairwaye: 
Provzdušněte poškozenou plochu aerifikátorem se zuby o průměru nejméně 12,5 mm, rozhoďte rovnoměrně 
přípravek Zeba v dávce 0,5 – 1 kg/100 m2 (ošetřovaná plocha by měla být suchá), granule zakartáčujte do děr a 
celou plochu důkladně zavlažte. 
Před aplikací lze přípravek smíchat se suchým pískem pro zapískování děr. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
POZOR! Vysypaný materiál se stává velmi kluzký při styku s vodou či vlhkostí. Prach z přípravku rozptýlený 
do vzduchu může tvořit třaskavou směs. Používejte na dobře větraných místech. 
Při zacházení s přípravkem dbejte bezpečnostních opatření a pravidel. Při manipulaci používejte běžný pracovní 
ochranný oděv, ochranné brýle, doporučeno je použití masky nebo respirátoru proti prachu. Při práci nejíst, 
nepít, nekouřit. Před pracovními přestávkami a po skončení práce umýt ruce vodou a mýdlem. 
První pomoc 
Při požití: vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. 
Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při kontaktu s pokožkou: Zasažená místa omýt hojným množstvím vody za použití toaletního mýdla. Pokud 
podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při kontaktu s očima: Ihned vypláchněte oči vodou a pokračuje po dobu nejméně15 min. Jestliže podráždění 
přetrvá, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Podmínky skladování a likvidaci obalů 
Skladovat v neporušených originálních obalech při teplotě okolí. Chraňte před zdroji tepla a zdrojů vznícení.  
Obaly je možno po důkladném vyprázdnění odevzdat do separovaného odpadu nebo k recyklaci. 
NEZNEČIŠŤUJTE PRÁZDNÝMI OBALY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
 
Záruky: Výrobce zodpovídá pouze za výrobky, které byly prodány a užívány ve shodě návodem uvedeným na 
balení a prodány v originálním balení. Výrobce ani prodejce není zodpovědný za nesprávné užití nebo jakékoliv 
škody způsobené vlivem počasí, půdními vlastnostmi, odrůdovou citlivostí plodin, kultivačními metodami, apod. 

 
V případě, že nesouhlasíte nebo neakceptujete návod k použití, zřeknutí se práva na záruku (vzdání se nároku na 
záruku) nebo omezení zodpovědnosti, výrobek neužívejte a vraťte jej v otevřeném originálním balení prodejci a 
kupní cena Vám bude vrácena. Použitím zboží výslovně souhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy. 
 
Název přípravku Zeba® a jeho logo jsou registrované obchodní značky v USA a dalších zemích. Chráněno pa-
tentem U.S. Pat. No. 6,800,712 a dalšími podanými patenty. Pro více informací navštivte www.zeba.com. 
 


