
Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: A.3.3 Chlorid draselný 
Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O: 48 % 
Hořčík vyjádřený jako vodorozpustný MgO: 4 % 
Síra vyjádřená jako vorodorozpustný SO3: 10 % 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika 
Hmotnost: volně loženo 

 

Roll-Kali, Chlorid draselný 48 (+4 + 10) 
Granulometrické složení 2 – 5 mm: min. 95 % 

 
Pokyny pro použití 
Roll-Kali, Chlorid draselný 48 (+4 + 10): je vysoce koncentrované komplexní hnojivo s draslíkem, sírou a hořčíkem. 
Pro jednorázové použití nebo pro další zpracování v prémiových směsích s nízkým obsahem chloridů. Pro základní 
zásobování plodin vyžadujících síru. Kulaté granule s obzvláště dobrými rozmetacími vlastnostmi i pro velké šířky 
rozmetání. Obsahuje pouze sulfatickou síru přírodního původu (kieserit). Draslík pomáhá efektivně využívat vodu 
i při stresu ze sucha. Rychle rozpustný ve vodě a okamžitě dostupný pro rostliny. Ideální draselné hnojivo 
pro podzimní hnojení. Pro jednorázovou aplikaci nebo pro další zpracování v hromadných směsích. 
 

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. Zabraňte tvorbě prachu. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací zařízení.  
Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a 
mýdlem. Možné uvolňování toxických výparů při požáru. 
 

První pomoc 
Po kontaktu s okem: Několik minut opatrně vyplachujte oči vodou. 
Po kontaktu s kůží: Pokožku omyjte velkým množstvím vody. 
Po požití:   Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékaře. 
Po nadýchání: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
Obecné informace:  Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 
 

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. Ve skladech musí být zabráněno 
nekontrolovanému přístupu osob. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Přepravujte v čistých a suchých 
přepravních prostředcích, volně ložené hnojivo musí být překryto plachtou. Při skladování sypkého zboží by měly 
být nosníky a podpěry vyrobeny z oceli chráněny proti korozi stejně jako podlaha a stěny ochranným nátěrem. 
 

Doba použitelnosti 
- 

 

Původ hnojiva 
K+S Minerals and Agriculture GmbH, 34131 Kassel, Německo 


