Etiketa
HNOJIVO ES
NPK(S) 8-24-24(-9)
Složení:
Celkový dusík jako N v %
Fosfor jako P2O5 rozpustný v neutrálním citranu amonném v %
Fosfor jako P2O5 rozpustný ve vodě v %
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v %
Síra rozpustná ve vodě jako SO3 v %
Čistá hmotnost:
Výrobce:
Dodává:

Obsah
8,0
24,0
21,0
24,0
9,0

balení – volně loženo
Zaklady Chemiczne „POLICE“ S.A., ul. Kužnicka 1, Police, Polsko
HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, Pardubice – 530 02, Česká republika
Telefon: +420 466 613 181; Telefax: +420 466 613 182
E-mail: hokr@hokr.cz; Web: www.hokr.cz

Balení, skladování a doprava
Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených
minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva.
Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích
uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se
doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky
nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte odděleně od potravin. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Rozsah a způsob použití
Hnojivo se používá k přípravě půdy k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby
fosforu a draslíku. Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy.
Doporučené dávkování:

Kultura
Ozimá pšenice
Sladovnický ječmen
Řepka
Cukrová řepa
Kuku5ice
Slunečnice

Půdy se střední zásobou P,K
kg/ha
250 - 350
200 - 300
100 - 200 (startovací)
250 - 350
250 - 450

Půdy s nízkou zásobou P,K
kg/ha
300 - 500
150 - 200
300 - 500
250 - 500

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Dráždí pokožku a sliznice, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Používejte
vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice ( S 36/37 ). Nejezte, nepijte a nekuřte při
používání (S 20/21).
Je třeba dodržovat základy osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou
vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.
První pomoc
Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté
vody
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množství vody, později, ale bez velkého
mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.
Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování nebo skladování
v původních obalech.
Datum výroby: ……………………………
Šarže: 0 (kontinuální výroba)

