Trojitý superfosfát TSP
HNOJIVO ES
Označení typu: Hnojivo NP
A.2. 2c) Trojitý superfosfát

Výrobce:
ADW AGRO, a.s.
Krahulov 76, 675 21 Okříšky

Fosfor rozpustný v minerálních kyselinách jako P2O5
…………………………………………..46%
Rozpustnost ve vodě…………………………..43%
Čistá hmotnost

volně loženo

Rozsah a způsob použití:
Hnojivo se doporučuje používat při aplikaci fosforu k podzimnímu
předseťovému hnojení, nebo regeneračnímu hnojení ozimů. Možné
použití rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného
dusíkatého přihnojování plodin.
Doporučené dávkování
Kultura
Obiloviny
Brambory
Zelí, mrkev, řepa
Rajčata, okurky
Jahody
Plodová zelenina
Travní porosty

Dávka v kg/ha
200 - 300
200 - 300
250 – 350
200 – 250
200 – 250
200 – 250
150 – 250

Uvedené dávky nevyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze
orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich
případné dělení s využitím platných normativů., při zohlednění hnojení
statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických
postupů.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
R 36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a
kůži
S (2)
Uchovávejte mimo dosah
dětí
S 24/25
Zamezte styku s kůži a
očima
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte
vodou
a
vyhledejte
lékařskou pomoc
S 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv,
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít
S 46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Podmínky skladování:
Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6
m, od sebe vzdálených minimálně 2 metry, 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 metru
nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Uchovávejte odděleně od
potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí .
První pomoc:
Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na
čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv), zajistěte postiženého
proti prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření.
Při styku s kůží: odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo
velkým množstvím pokud možno vlažné vody, pokud nedošlo k
poškození (poranění) pokožky je možné použít i mýdlo, zajistěte
lékařské ošetření.
Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody,
rozevřete oční víčka (třeba i násilím), popř. vyjměte kontaktní čočky,
výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte lékařské ošetření.
Při požití: nevyvolávejte zvracení! Pokud možno podejte medicinální
uhlí, zajistěte lékařské ošetření.
Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších
případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s
Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání,
Na Bojišti 1, 12808 Praha 2; tel.: nepřetržitě 224919293 a přes centrálu
224914571-4

Doba použitelnosti:
18 měsíců při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:
VI /2018

