Korn – Kali (KAMEX)
HNOJIVO ES
Označení typu:
Chlorid draselný obsahující hořečnaté soli (A.3.4)
Draslík jako K2O v % min.
Vlhkost v % max.
Hořčík jako MgO v % min.

40,0
1,0
5,0

Výrobce:
HOKR, spol. s r.o.
Smilova 485
CZ-530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 613 181
Fax: +420 466 613 182
E-mail: hokr@hokr.cz
Web: www.hokr.cz

Čistá hmotnost: 50 kg pytle, BigBag, volně ložené

Rozsah a způsob použití:
Korn – Kali je draselno-hořečnaté hnojivo
chloridového typu v granulované nebo práškové formě
určené k základnímu hnojení na lehčích a středních
půdách, kde obsažený podíl hořčíku postačuje
k pokrytí jeho potřeby. Používá se u plodin dobře
reagujících na sodík (cukrovka, krmná řepa, pícniny).
Nevhodné aplikovat k plodinám citlivým na chlór.
Kromě draslíku a hořčíku hnojivo obsahuje 4 % síry a
3 % sodíku.
Doporučené dávkování:
Kultura
Obiloviny
Hrách, bob
Kukuřice
Řepka, slunečnice
Brambory
Cukrovka
Pícniny na orné půdě

dávka kg/ha
300 – 350
300 – 350
400 – 500
400 – 500
500 – 600
500 – 700
400 – 600

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a
jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je
vhodné upřesnit dávky podle zásoby draslíku v půdě,
případně výživného stavu rostlin. Půda s vysokou
zásobou draslíku se nehnojí. Pokud půda vykazuje
velmi malou zásobu draslíku, je třeba volit
doporučené dávky při horní hranici. Méně vhodné pro
těžké jílovité půdy náchylné ke slévání.
Podmínky skladování:
Skladujte v uzavřených originálních obalech.
Skladujte v suchu odděleně od potravin, nápojů a
krmiv (S13/49). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte
ani nekuřte
Doba použitelnosti:
36 měsíců při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:
Číslo šarže: kontinuální výroba

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P280 Používejte
ochranné
rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte
ústa.
NEVYVOLÁVEJTE
zvracení.
Okamžitě
vyhledejte
lékařskou
pomoc/ošetření.
P303+P351
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte
velkým množstvím vody a mýdla.

