
Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: D.4 Kieserit 
Vodorozpustný oxid hořečnatý MgO: 25% 
Vodorozpustný oxid sírový SO3: 50 % 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika 
Hmotnost: 600 kg BB 

 

Kieserit granulovaný 25-52 
Granulometrické složení 2 – 5 mm: min. 92 % 

 
Pokyny pro použití 
Kieserit granulovaný 25-52: je speciální hořečnaté hnojivo, vhodné do půd středních až těžkých s vyšším pH a 
s nízkou zásobou hořčíku. Pro dlouhodobé účinky je ideálním melioračním hnojivem k odstranění nedostatku 
hořčíku a síry v půdě. Po rozpuštění ve vodě lze použít i k mimokořenové výživě. 
 

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. 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 – 
nitrilový kaučuk. 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. Výrobek není 
hořlavy. 
 

První pomoc 
Po kontaktu s okem: Důkladně vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, 

zvedněte spodní a horní víčka. Poraďte se s lékařem. 
Po kontaktu s kůží: Pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. V případě alergické reakce 

vyhledejte lékaře. 
Po požití:   Vyčistěte ústa vodou a vypijte velké množství vody. Nevyvovávejte zvracení. 
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. Pokud je hnojivo skladováno jako volně 
ložené, měla by být ocelová konstrukce skladu chráněna před korozí ochranným náteřem, stejně jako podlaha a 
stěny. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. 
Balené hnojivo uchovávejte v originálních uzavřených obalech, big bagy musí být umístěny na paletách a stohovány 
maximálně ve dvou vrstvách. V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. 
Přepravujte v čistých a suchých přepravních prostředcích, volně ložené hnojivo musí být překryto plastovou 
plachtou.  
 

Doba použitelnosti 
- 
Původ hnojiva 
K+S Minerals and Agriculture GmbH, Bertha-von-Suttner-Str. 7 · 34131 Kassel, Německo 


