
 

 

 

 

Etiketa, příbalový leták 
 

DOLOKORN, granulovaný vápnitý dolomit 
Dodavatel: Ing. Libor Klukan, U Elektrárny 541, 344 01 Domažlice 

Výrobce: SeNaPro GmbH, Hunaser Strasse 3, Pommelsbrun /Hartmannshof, Německo 

Číslo rozhodnutí o registraci: 2573 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost:                                                                                                     hodnota: 

Vlhkost v %                                                                                                 max.  3,0  

Obsah CaCO3 + MgCO3 (ve vysušeném vzorku) v %   min. 90,0 

z toho MgCO3 (ve vysušeném vzorku) v %    min. 30,0 

částice pod 1,0 mm v %   max.  3,0 

částice od 1,0 do 5,0 mm v %    min. 90,0  

částice nad 10,0 mm v %            0,0 

 

Obsah rizikových prvků: 

splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny hnojiva: kadmium 1,5, olovo 30, rtuť 0,5, arsen 

20, chrom 50 

 

Rozsah a způsob použití: 

Hořečnatovápenaté hnojivo určené především pro půdy s hodnotou půdní reakce pod 6,7. 

Odpovídající dávky hnojiva slouží k dosycení hladiny hořčíku na požadovanou úroveň.  Dolokorn 

nelze rozpouštět ve vodě a aplikovat na list. Hnojivo není určeno k odstranění akutního 

nedostatku hořčíku. 

U jednoletých kultur se hnojivo používá k předseťovému hnojení hořčíkem a vápníkem. 

U víceletých kultur je možné předzásobní hnojení. V sadech a chmelnicích je vhodná každoroční 

aplikace. 

Hnojivo se aplikuje odstředivými rozmetadly stejně jako ostatní granulovaná hnojiva. 

 

Doporučené dávkování:    

Dávky hnojiva se řídí zásobou hořčíku v půdě a platnými normativy. Pokud rozbory půd na 

daném pozemku ukazují dobrou zásobenost, hnojíme dávkou nahrazující odběr plodiny. Tyto 

dávky se u jednotlivých plodin pohybují v rozmezí: 

 

plodina                                        dávka kg/ha 

obiloviny  200 - 300 

ozimá řepka  200 - 300 

cukrovka  250 - 400 

jetel, vojtěška  250 - 400 

zelenina  300 - 400 

kukuřice  200 - 300 
 

Při zásobenosti vyhovující zvyšujeme dávky cca 1,5 x, při zásobenosti nízké až 2 x. 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Při práci je nutné používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle, ochranný oděv). Není 

dovoleno jíst, pít a kouřit. Je nutné dodržovat zásady osobní hygieny, po práci umýt ruce teplou 

vodou a ošetřit reparačním krémem. 



 

 

 

 

 

První pomoc: 

Při nadýchání přerušit práci a vyjít na čerstvý vzduch. 

Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. 

Při požití vypít alespoň 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře. 

Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným proudem vody, později důkladně omýt 

vodou a mýdlem. 

Ve všech závažnějších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc. 

 

Výrobek se dodává volně ložený a balený (Big-bag) 

 

Podmínky skladování: 

Volně ložený výrobek skladujte v suchu a odděleně od krmiv a potravin. Uchovávejte mimo 

dosah dětí. Balený výrobek skladujte v neporušených původních obalech. Doporučená likvidace 

obalu - recyklace. 
 

 

Doba použitelnosti: 

18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování 

 
 

Číslo šarže:                               Datum výroby: 

 

 

Toto hnojivo je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

 

 


