HNOJIVO ES
Označení typu:

NPK(S) hnojivo B1./1.

Celkový dusík (N) v % ……………………………………………..……….………………. 8,0
Amonný dusík (N) v % ……………………..………………………………………. 8,0
Oxid fosforečný(P2O5) rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě v % : …… 24,0
Oxid fosforečný(P2O5) rozpustný ve vodě jako P2O5 v % : ………………..….. .... 21,0
Oxid draselný ( K2O) rozpustný ve vodě ….…………………… …………………………………. 24,0
Obsah síry (jako SO3) ………..……………………………..………………………………….. 9,0

Čistá hmotnost v kg :

dle nákladního listu

Jméno a adresa výrobce :

Základy Chemiczne „POLICE“ SA
72-010 Police ul Kuznicka I,Polsko

Rozsah a způsob použití
Hnojivo se doporučuje aplikovat do půdy při její přípravě k setí ozimních plodin na vykrytí potřeby
fosforu a draslíku. Hnojivo lze taky použít po sběru předplodiny na strniště, přičemž malé množství
čpavkového dusíku, které hnojivo obsahuje, se dobře váže na půdní komplex i na rozkládající se organickou
hmotu rostlinných zbytků. Lze používat i k regeneračnímu hnojení ozimů na půdách s nižší zásobou fosforu a
draslíku. Možné použití je také k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného dusíkatého přihnojování
plodin.

Doporučené dávkování :
Plodina
Obiloviny
Ozimá řepka
Travní porosty

kg/ha*
200 – 300
200 – 300
200 – 300

Plodina
Kukuřice
Jarní ječmen sladovnický
Zelenina

kg/ha*
300 – 400
100 – 200
200 – 500

* uvedené dávky jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení podle zásoby
fosforu a draslíku v půdě.

Podmínky skladování :
Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených
minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva.
Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách
do výše maximálně 3,5 m. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv
(S2/13).
Doba použitelnosti: 24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování

Obchodní název výrobku: POLIFOSKA 8 (NPK(S) 8-24-24(9)

