Etiketa

LEDEK VÁPENATÝ
Balí a dodává:
Výrobce:

HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice, Česká republika
Lovochemie a.s., Terezínská 57, 41002 Lovosice

Číslo typu:

1.1.1

Číslo rozhodnutí o registraci: 91

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Chemická a fyzikální vlastnost
Celkový dusík jako N v %

Hodnota
15,0

min.

Obsah rizikových prvků:
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1; olovo 10; rtuť 1,0; arzen 10; chrom 50.
Rozsah a způsob použití:
Ledek vápenatý je průmyslové hnojivo vhodné pro všechny plodiny a kultury s výjimkou azalek,
rododendronů a kanadských borůvek, je určené k výživě ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Aplikuje se
zejména na list při přihnojování během vegetace, působí rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na
kyselých půdách, neboť vápník zmírňuje účinek půdní kyselosti.
Doporučené dávkování:
Zelenina
košťáloviny
kořenová
plodová
brambory
cibulová
luskoviny

180 – 360
180 – 360
180 – 240
do 180
do 180
do 140

Ovoce
jádroviny
peckoviny
drobné ovoce
jahody
réva vinná

180 – 360
180 – 360
180 – 360
200 – 600
50 – 100

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. 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).
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
nebezpečí
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a
mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/
ochranné brýle.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
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.
P310Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem
P501Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k likvidaci.
Nebezpečné složky
dusičnan vápenatý ( ES 233-332-1)
Doba použitelnosti:
24 měsíců od data výroby při skladování v původních obalech.
Přípustná odchylka od deklarované hmotnosti +/- 2 %.
Hnojivo se dodává balené.
Hmotnost náplně:
Datum balení:

