
etiketa / příbalový leták 
 

Hnojivo ES - materiál k vápnění půd 
Typ hnojiva: G.5.1. Směs (G.1.1a. Vápenec s A.1.5. Dusičnan amonný) s nízkým obsahem chlóru 

 

Neutralizační hodnota: 42 

Celkový dusík (N) (m/m): 7,0 % 

Dusík (N) v amonné formě (NH4
+) (m/m): 3,5 % 

Dusík (N) v močovinové formě (NO3
-) (m/m): 3,5 % 

Celkový vápník (Ca) vodorozpustný ve formě oxidu vápenatého (CaO): 43,0 % 

Celkový vápník (Ca) vodorozpustný: 30,8 % 

S nízkým obsahem chlóru (<2%) 
 

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

Hmotnost: big bag netto 700 kg / volně loženo  

 

Kalcifert 
N(CaO) 7(43), s nízkým obsahem chlóru 

 

pokyny pro použití 
Směsné granulované hnojivo pro zlepšení pH kyselosti v půdě se sekundárními živinami, s nízkým obsahem 
chlóru. Produkt má obsah CaCO3 75%, který je mletý na velmi jemnou úroveň ve struktuře 30 mikronů. To 
zabezpečuje dobrou absorpci obsahu aktivních složek produktu a dalších živin v půdě a zároveň zabezpečuje 
zlepšování struktury a nutriční kapacity půdy ošetřeného území. Výrobek neobsahuje chlór a proto je vhodný 
na použití při pěstování rostlinných druhů citlivých na chlór, především na zeleninu, hroznové víno a ovoce, 
ale i jiné rostlinné kultury citlivé na obsah chlóru.  
 

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. 

 

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: IKR Agrár Kft., 2943 Bábolna IKR Park hrsz. 890, Maďarsko 
Původ (místo výroby): Peremartoni Fertilizers Kft., Berhida, hrsz 06/63., 8182 Maďarsko 

 


