
 

 

 

HNOJIVO ES  
 

Označení typu:  Materiály k vápnění půd (G.1.5a) 
 

Deklarovaný obsah:  

Celkový vápník jako Ca CO3 v %  min.             95,0 

Reaktivnost v %           98,0 

Velikost částic 2 – 6 mm min.         90,0 

      

         

Čistá hmotnost:  Big Bag 500 kg  
 

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

Hnojivo je vhodné pro použití na všechny druhy půd s kyselou reakcí. Pozitivní vliv uhličitanu vápenatého se 
projevuje v neutralizaci kationů vodíku a snížení aktivity toxického hliníku, který se vyskytuje v kyselých půdách a 
je velmi škodlivý pro mladé kořeny. Aplikace standardním typem nesených a tažených rozmetadel průmyslových 
hnojiv. Po hlavní sklizni, v posklizňovém zpracování půdy a promíchání v orniční vrstvě půdy nebo do vzešlého 
porostu v podzimních nebo časně jarních měsících. Nepůsobí poškození porostu popálením a optimalizuje pH 
v aplikované plodině. Pastviny a louky – hnojení se provádí po poslední sklizni píce, nebo po spasení zvířaty. 

 

Doporučené dávkování:  
 

 pH půdy 
Půdní druh 

velmi lehká Lehká střední těžká 

 Kyselé 600 900 1100 1200 

 Mírně kyselé 300 400 600 700 
 
 

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 v Big Bag 500 kg 
 

 

Etiketa/Příbalový leták 

Granulované vápno FERTI MK 


