NPK(Ca,S) 4-12-12(-12,5-12)
HNOJIVO ES
Označení typu:
Hnojiva NPK
Celkový dusík jako N v % (v amonné formě)
Celkový fosfor jako P2O5 rozpustný
v minerálních kyselinách %
Fosfor jako P2O5 rozpustný v neutrálním
citranu amonném a ve vodě v %
Fosfor jako P2O5 rozpustný ve vodě v %
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v %
Vápník rozpustný ve vodě jako CaO v %
Síra rozpustná ve vodě jako S v %

4,0
12,0

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

10,0
8,0
12,0
12,5
12,0

Čistá hmotnost
Rozsah a způsob použití:
Hnojivo se používá k základnímu hnojení před setím
či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně
hluboko zapravit do půdy.
Doporučené dávkování:
Množství P v půdě
Kultura
Obiloviny ozimé
Obiloviny jarní
Řepka
Cukrová řepa
Luštěniny
Travní porosty

nízké
350
250
300
350
300
350

střední vysoké
dávka kg/ha
450
550
375
500
425
550
475
600
425
550
500
650

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a
jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je
vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení
s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení
statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo
objektivních diagnostických postupů (např. rozbory
půd a rostlin).
Podmínky skladování:
Volně ložené hnojivo se skladuje ve skladech
v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe
vzdálených minimálně 2 metry, nebo v odděleních
(boxech). Hromady i oddělení musí být označeny
názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech
v pytlích nebo vacích uložených na sebe do výše max.
1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.
Uchovávejte
odděleně
od
potravin
(S 14).
Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2).
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Doba použitelnosti:
18 měsíců při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:
Číslo šarže: kontinuální výroba

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
množstvím vody, později důkladně, 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.

