
Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: A.3.3 Chlorid draselný 
Celkový draslík jako K2O: 60 % 
Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O: 59,5 % 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika 
Hmotnost: 600 kg big bag netto/volně loženo 

 

Draselná sůl 60 % K2O granulovaná 
Granulometrické složení 1 – 5 mm: min. 90 %, pod 1 mm: max. 3 % 

 
Pokyny pro použití 
Draselná sůl 60 % K2O granulovaná: se používá k podzimnímu hnojení ozimů – řepky a pšenice, kde je omezeno 
hnojení dusíkem nitrátovou směrnicí, k zásobnímu hnojení na podzim a k základnímu hnojení jařin. Velikost granulí 
je téměř výhradně v rozmezí 1 – 5 mm. 
 

Doporučené dávkování 
Pšenice: 200 – 300 kg/ha, jarní ječmen slad.: 100 – 200 kg/ha, řepka: 200 – 300 kg/ha, cukrovka: 300 – 500 kg/ha, 
louky a pastviny: 200 – 300 kg/ha, kukuřice: 300 – 400 kg/ha, zelenina: 200 – 350 kg/ha. 
 

Bezpečnostní opatření 
Podle posledních poznatků nepředstavuje tento výrobek žádné zvláštní riziko, pokud je s ním nakládáno v souladu 
se správnými zásadami hygieny na pracovišti a bezpečnosti práce. Zabraňte tvorbě prachu. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací zařízení.  
Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a 
mýdlem. Možné uvolňování toxických výparů při požáru. 
 

První pomoc 
Po kontaktu s okem: Několik minut opatrně vyplachujte oči vodou. 
Po kontaktu s kůží: Pokožku omyjte velkým množstvím vody. 
Po požití:   Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékaře. 
Po nadýchání: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
Obecné informace:  Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 

Pozn.: Látka/směs není klasifikována jako nebezpečná ani neobsahuje žádnou nebezpečnou složku, a proto pro ni 
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH bezpečnostní list nemusí být zpracován. 
 

Pokyny pro přepravu a skladování 
Skladujte v suchých, uzavřených, chladných a dobře větraných skladech odděleně od krmiv, pesticidů a jejich obalů, 
ostatních hnojiv a jiných látek. Zabraňte úniku do životního prostředí. Ve skladech musí být zabráněno 
nekontrolovanému přístupu osob. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Přepravujte v čistých a suchých 
přepravních prostředcích, volně ložené hnojivo musí být překryto plachtou. 
 

Doba použitelnosti 
36 měsíců při dodržení podmínek skladování 

 

Původ hnojiva 
K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-Straße 7, 34131 Kassel, Německo 


