
etiketa / příbalový leták 

 

Hnojivo ES 
Typ hnojiva: B.1.1. NPK (MgO, SO3) 15-15-15 (2, 9) 

 

Celkový dusík (N) (m/m): 15,0 ± 1,1 % 

Dusík (N) v amonné formě (m/m): 11,0 % 

Dusík (N) v nitrátové formě (m/m): 4,0 % 

Oxid fosforečný (P2O5) celkový (m/m): 15,0 ± 1,1 % 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním roztoku citronanu amonného (m/m): 14,2 % 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě (m/m): 13,6 % 

Oxid Draselný (K2O) rozpustný ve vodě (m/m): 15,0 ± 1,1 % 

 

Oxid hořečnatý (MgO) (m/m): 2,0 ± 0,4 % 

Oxid sírový (SO3) (m/m): 9 ± 0,9 % 

 

Dovozce: AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4  

Hmotnost: big bag netto 500 kg nebo volně ložené  

 

NPK (MgO, SO3) 15-15-15 (2, 9) 
Hunfert 

 

pokyny pro použití 
Komplexní hnojivo určené jak k základnímu hnojení (před setím nebo výsadbou), tak i k přihnojování během 
vegetace ve fázích kritické a maximální potřeby živin. 
Obsahuje 3% CaO z dolomitu a superfosfátu ve vodě nerozpustné formě.  

 

Bezpečnostní opatření 
Zabraňte tvorbě prachu, nevdechujte prach. Při požáru tvoří nebezpečné zplodiny hoření. 
Zasažení očí: co nejrychleji a důkladně vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody.  
Požití: vypláchnout ústa vodou a vypít bezprostředně po požití větší množství vlažné vody. Nevyvolávejte 
zvracení. kdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. 
Zasažení pokožky: opláchnout dostatečným množstvím vody, odstranit kontaminovaný oděv. Později 
důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem. 
Nadýchání: přerušte expozici, okamžitě dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nadýchání zplodin hoření 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Ve všech případech, pokud podráždění a nepříznivé účinky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

Pokyny pro přepravu a skladování 
Hnojivo skladujte v originálních neporušených obalech nebo u volně loženého hnojiva v oddělených boxech 
v suchých, dobře větraných a uzavřených skladech oddělené od potravin, nápojů, krmiv, pesticidů a jejich 
obalů. 
Chraňte před slunečními paprsky. 
Chraňte před vlhkostí. 
Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování 
 
Původ hnojiva: IKR Agrár Kft., Bábolna, Hrsz:890, 2943 Maďarsko 

 


