Etiketa
HNOJIVO ES
CHLORID DRASELNÝ 60 % K2O
(granulovaný)
Obsah živin:
Draslík jako vodorozpustný K2O v %
Vlhkost v %
Částice od 1 mm do 4 mm v %
Částice pod 1 mm v %
Částice nad 10 mm v %

min.
max.
min.
max.

Čistá hmotnost:

balení – volně loženo

Dodává:

59,5
1,0
90,0
3,0
0,0
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Podmínky skladování
Hnojivo musí být skladováno v suchách větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od
ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu
osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí.
Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými
dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.
Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
Rozsah a způsob použití
Chlorid draselný je hnojivo, které se používá k základnímu hnojení. Přihnojení travních porostů se
provádí v předjaří nebo po sečích. Jeho použití je nevhodné k rostlinám citlivým na chloridovou formu
draslíku.
Doporučené dávkování
Kultura
dávka v kg/ha
pšenice, žito
150 – 250
ječmen
200 – 350
řepka
250 – 350
brambory
300 – 400
cukrovka
300 – 500
kukuřice
250 – 400
travní porosty
100 – 300
Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. 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.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a
nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte prach (S22). Zamezte styku s kůží a očima (S24/15). Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku
s kůží okamžitě omyjte velkým množství vody (S21). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S23/37/39).
Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování nebo skladování
v původních obalech.
Datum výroby: ……………………………
Šarže: 0 (kontinuální výroba)

