
Dolomitické vápenaté hnojivo
Vápenatohořečnaté hnojivo - jemně mleté
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Oblast použití: Používá se jako hnojivo pro úpravu půdní reakce, k zlepšení fyzikálně chemických vlastností půdy. Pou-
žitím dolomitického vápenatého hnojiva a jeho zapravováním do půdy se upravuje pH půdy (snižuje se
kyselost půd), stabilizuje se půdní struktura, posiluje biologická aktivita půdy, umožňuje lepší hospoda-
ření s půdní vláhou, podporuje lepší využití hnojiv a tím zlepšuje kvalitu sklizně. Obsah hořčíku příznivě
ovlivňuje tvorbu chlorofylu.
Slouží jako neutralizační materiál proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů. Používá se na středně
těžkých a těžkých půdách, při rekultivacích a melioracích. Nedoporučuje se používat na lehkých půdách.
Dávky vápenatého hnojiva se řídí pH, půdním druhem a nároky pěstovaných plodin.
Aplikace spojená se zapravením do půdy se doporučuje provádět na podzim, po sklizni plodin. Dolomitic-
ké vápenaté hnojivo se nedoporučuje pouţít pro pneumatické rozmetání cisternami. Doporučuje se apli-
kovat rozmetadly návěsnými traktorovými, nesenými na zemědělském automobilovém podvozku, nebo
samojízdnými, které jsou vybaveny šnekovým rozmetacím zařízením.

Zpracování:

Balení: V papírových pytlích nebo volně v silech.

Skladování: V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké
relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpeč-
nostní listy pročíst.
Obsahuje dolomitické vápno.Xi - Dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při
styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty
s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte
vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte
mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže
svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže
nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo
etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku HO-183738 HO-183738 HO-183738 HO-183738

Balení na paletě 30 Stk./Pal 30 Stk./Pal 48 Stk./Pal 

Množství na balení 40 kg 40 kg 20 kg 1.000 kg

Číslo registrace 0989

Všeobecné informace: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za
další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaru-
čena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož
i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské
internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.


