
etiketa / příbalový leták 
 

Hnojivo ES 
Typ hnojiva: B.4 PK 25-25 

 

Oxid fosforečný (P2O5) celkový (m/m): 26,2 ± 1 % 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním roztoku citronanu amonného (m/m): 25,0 ± 1 % 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě (m/m): 24,2 ± 1 % 

Oxid Draselný (K2O) rozpustný ve vodě (m/m): 25,0 ± 1 % 
 

Síra (S)(m/m): 1,6 ± 0,5 % 

Síra ve formě oxidu sírového (SO3) (m/m): 4 ± 0,5 % 

Oxid vápenatý (CaO) (m/m): 14,5 ± 1 % 
 

Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4  

Hmotnost: big bag 600 kg netto / volně loženo  

 

PK 25-25 
 

pokyny pro použití 
Složení bohaté na PK je zdrojem základních živin v létě a na podzim u zemědělských podniků, které hnojí 
celoročně jen dusíkem. Hnojivo PK 25-25 se rovněž 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 pokud je potřeba dodání fosforu a draslíku vyrovnaná. 
Vlhkost: 2,5 - 3,5 % 

Bezpečnostní opatření 
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat 

i záněty spojivek. Zabraňte tvorbě prachu, při dlouhotrvající manuální práci s hnojivem používejte ochranu 

dýchacích cest a očí. Používejte ochranné rukavice. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, při práci 

s hnojivem je zakázáno pit, jíst a kouřit. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem 

a ošetřit reparačním krémem. Při požáru tvoří nebezpečné zplodiny hoření. 

Nebezpečí 
 

Nebezpečné složky:  
Superfosfát, Síran draselný 

 

H318: Způsobuje vážné poškození očí 
 

P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ 
ochranu obličeje. 
 
P305+P351+P338: PŘI KONTAKTU S OČIMA: Opatrně vymývejte vodou 
po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a jsou 
lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.  
P310: Ihned kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ   STŘEDISKO 
nebo lékaře. 
 
Nevdechujte prach. Kontaktujte lékaře v případě nadýchání většího 
množství, požití, kontaktu s kůží a pokud se objeví nepříznivé příznaky. 

 

Pokyny pro přepravu a skladování 
Skladujte v suchých, uzavřených, dobře větraných skladech s nepropustnou podlahou v oddělených boxech, 
odděleně od nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů.  
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje, zabraňte úniku do povrchových a podzemních vod 
a kanalizace. 
Chraňte před slunečními paprsky.  
Chraňte před vlhkostí. 
 
Původ hnojiva: ICL Fertilizers Europe C.V., P.O.Box 313, 1000 AH Amsterdam, Holandsko 

 


