
Příbalový leták 

 

Hnojivo ES 
Typ hnojiva: B.1.1 Hnojivo NPK (MgO) 8-24-24 (2) 

 

Celkový dusík (N) v  (m/m): 8,0 % 

Dusík v amonné formě (NH4
+) v  (m/m): 7,0 % 

Dusík v močovinové formě (NH2) v (m/m): 1,0 % 

Oxid fosforečný (P2O5) celkový (m/m): 24,0 % 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném (m/m): 23,5 % 

Oxid fosforečný (P2O5) vodorozpustný (m/m): 21,5 % 

Oxid draselný (K2O) vodorozpustný (m/m): 24,0 % 

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

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

Hmotnost: volně ložené / big bag netto 700 kg  

 

NPK(MgO) 8-24-24+(2) 
 

pokyny pro použití 
Komplexní hnojivo NPK, používané na základní hnojení před setbou anebo výsadbou i pro přihnojení v kritické 
fázi růstu s potřebou maximálního přísunu živin. Je vhodné na všechny plodiny i typy půd, k jarnímu 
i podzimnímu hnojení. Obsahuje hořčík jako sekundární živinu (MgO), rovněž obsahuje malé množství vápníku 
(cca 3 % CaO) a síry (cca 4 % SO3). 
 

Bezpečnostní opatření 
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat 

i záněty spojivek. 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. 

Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody. 

Zasažení pokožky: opláchnout dostatečným množstvím vody, odstranit kontaminovaný oděv. Později důkladně, 

ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem. 

Nadýchání: přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch.  

Zasažení oči: co nejrychleji a důkladně vyplachovat proudem čisté vody. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to 

možné. 

Ve všech případech, pokud podráždění a nepříznivé účinky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

Pozn.: Látka/směs není klasifikována jako nebezpečná ani neobsahuje žádnou nebezpečnou složku a proto pro 
ni dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH bezpečnostní list nemusí být zpracován. 

 

Pokyny pro přepravu a skladování 
Skladujte v suchých, uzavřených, dobře větraných skladech s nepropustnou podlahou v oddělených boxech, 
odděleně od nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů. Balené hnojivo skladujte v originálních uzavřených obalech. 
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje, zabraňte úniku do povrchových a podzemních vod 
a kanalizace. 
Chraňte před slunečními paprsky.  
Chraňte před vlhkostí. 
 

Původ hnojiva:  IKR Agrár Kft., Bábolna, Hrsz:890, 2943 Maďarsko 
 

 


