
etiketa / příbalový leták 
 

Hnojivo ES - materiál k vápnění půd 
Typ hnojiva: G.1b Vápenec – vysoká kvalita 

 

Neutralizační hodnota: 52 

Celkový vápník (Ca) vodorozpustný ve formě oxidu vápenatého (CaO): 48 % 

Celkový vápník (Ca) vodorozpustný: 34 % 
 

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

Hmotnost: big bag netto 500 kg / volně loženo  

 

Polcalc III. generace 
vápenec – vysoká kvalita 

 

pokyny pro použití 
Polcalc III. generace je snadno rozpustné granulované hnojivo z vysoce reaktivního, ale bezpečného CaCO3 
získaného z přírodních křídových usazenin. Zlepšuje strukturu a pH půdy, zásobuje rostliny vápníkem, přispívá 
k lepší absorpci dusíku, fosforu, vápníku, hořčíku a boru v půdě a stimuluje rozvoj příznivé mikroflóry.   
Výrobek lze aplikovat během vegetace, po výsevu nebo před výsevem pod agregát. Není vhodné aplikovat 
granulát pod orbu – mísení s půdou není doporučováno – vhodnější je použití na povrch srovnaného pole a 
ponechání granulátu, aby se volně rozložil a prosákl do půdy společně s dešťovou vodou. Výrobek je vhodný 
pro použití na pastvinách, což značně zvyšuje jejich výnosnost. Dokonale spolupracuje s močovinou na 
pastvinách, čímž zdvojnásobuje její účinek. 
 

Bezpečnostní opatření 
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty. 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, nevdechujte zplodiny hoření. 
První pomoc 
Po kontaktu s okem:  Ihned důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékaře.  
Po kontaktu s kůží:  Zasažené místo důkladně omyjte velkým množstvím vody.  
Po požití:   Vypláchněte ústa vodou. Vypijte velké množství vody. 
Po nadýchání:   Přerušte expozici. Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. 
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, dobře větraných skladech s nepropustnou podlahou v oddělených boxech, 
odděleně od organických látek, hořlavých materiálů, olejů, mastnot, kyselin a zásad, nápojů, krmiv, pesticidů 
a jejich obalů, ostatních hnojiv a jiných látek.  
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Zabraňte úniku do kanalizace. 
Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. 
Chraňte před přímými slunečními paprsky a vysokými teplotami.  
Chraňte před vlhkostí, hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. 
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 plachtou.   
 

Původ hnojiva:  Tarfert Dziuba Paweł, Mickiewicza 73, 39-400 Tarnobrzeg, Polsko 
Původ (místo výroby): Polcalc Sp. z o.o., závod: Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych w Lubieniu Kujawskim, 
              Kaliska-lotnisko 151, 87-840 Lubień Kujawski, Polsko 

 


