etiketa / příbalový leták

Hnojivo ES
Typ hnojiva: B.2.1. Hnojivo NP
Celkový dusík (N) v amonné formě (m/m): min 11,0 %
Fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 (m/m): min 52,0 %
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 (m/m): min 50,0 %
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4
Hmotnost: volně loženo / big bag netto 500 kg

AMOFOS NP 11-52
(MAP – monoamoniumfosfát)
pokyny pro 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.
Nedoporučuje se současná aplikace s hnojivy obsahujícími hořčík a vápník, dochází k zvrhávání fosforu.

Orientační dávky hnojiva
kultura
Obiloviny
Brambory
Zelí, mrkev, řepa
Rajčata, okurky
Jahody
Plodová zelenina
Travní porosty

dávka v kg/ha
100 – 200
100 – 200
150 – 250
100 – 150
100 – 150
100 – 150
50 - 150

Bezpečnostní opatření
Hnojivo může způsobovat zdravotní komplikace při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při
opakovaném kontaktu s pokožkou. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima (S24/15). Používejte
vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S37/39). Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží omyjte velkým množstvím
vody (S28).

Pokyny pro přepravu a skladování
Volně ložený Amofos se skladuje v suchých a větraných skladech s nepropustnou podlahou v hromadách do
maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i boxy musí
být označeny názvem hnojiva. Uchovávejte odděleně od potravin (S14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Zabraňte úniku do kanalizace.
Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.
Chraňte před slunečními paprsky.
Chraňte před vlhkostí.
Původ hnojiva: NITRON GROUP B.V., De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, The Netherlands

