
 

 

 
HNOJIVO ES  
Označení typu: Draselné hnojivo ( A.3.3) 
 

Deklarovaný obsah:  
Celkový draslík jako K2O v %  min.             40,0 
Vodorozpustný hořčík jako MgO v %     max.       6,0 
Vodorozpustná síra jako SO3         12,5 
         
Čistá hmotnost:  volně loženo  
 

Výrobce:   FERTISTAV CZ a.s., T. G. Masaryka 971, Městec Králové  
 
Rozsah a způsob použití:  

Pro nízký obsah chloridové složky se používá k přímému hnojení rostlin citlivých na chlór nebo pro výrobu 
vícesložkových hnojiv bezchloridového typu. Doporučuje se pro zeleniny, brambory, chmelnice, tabák, vinnou 
révu a okrasné rostliny. 
 

Doporučené dávkování:  
 

pšenice 200 - 250 kg/ha 

řepka 250 - 350 kg/ha 

cibuloviny 150 - 200 kg/ha 

kukuřice 200 - 250 kg/ha 

cukrovka 250 - 550 kg/ha 

brambory 200 - 250 kg/ha 
 
 

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 půdy a rostlin).  
 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

P102             Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P270             Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P262             Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
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. 

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P280            Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.   
          Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
 

Upozornění: 

Prach hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, 
proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice 
protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Zamezte styku s kůží a očima (S24/15). Používejte vhodné 
ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím 
vody (S28). 
 
 

Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech 
 

Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené 
 

 

Etiketa/Příbalový leták 

Korn Kali 
ta/Příbalový leták 


