
Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: B.1.1. Hnojivo NPK(S) 15-15-15 (+8) 
Celkový dusík: 15 % 
Amonný dusík: 9 % 
Dusičnanový dusík: 6 % 
P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě: 15 % 
Vodorozpustný oxid fosforečný P2O5 : 13,5 % 
Vodorozpustný oxid draselný K2O: 15 % 
Celkový oxid sírový SO3: 8 % 
Oxid sírový rozpustný ve vodě (SO3): 7,5 % 
Celkový zinek (Zn): 0,01 % 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika 
Hmotnost: 500 kg big bag netto / volně loženo 

COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn 
Granulometrické složení: méně než 2 mm: max. 2 %, 2 – 5 mm: min. 95 %; 

 
Pokyny pro použití 
COMPLEX 15/15/15+8SO3+Zn: je hnojivo určené k základnímu hnojení a k přihnojení během vegatace. Je vhodné 
pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky. Méně vhodné pro okurky, paprika, tykve, keřové  
drobné ovoce a jahody. NPK(S) je hnojivo obsahující dusík, fosfor, draslík a síru v lehce přijatelné formě pro rostliny. 
 
Bezpečnostní opatření 
Zabránit tvorbě prachu. Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a 
může způsobovat I záněty spojivek, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými 
rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno 
pít, jíst a kouřit. Je potřeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou 
vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. 
 
První pomoc 
Při zasažení očí: Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu nejméně 5 minut. Nebude-li to obtížné, 

vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou použity. Pokud se vyvine a přetrvává podráždění, zajistěte lékařské 
ošetření. 

Při styku s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody. Pokud se vyvine a přetrvává podráždění, zajistěte lékařské ošetření. 
Při požití: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 
Po nadýchání: Při náhodném nadýchání prachu jděte na čerstvý vzduch. Udržujte postiženého v teple a klidu. 
 V případě potřeby podávejte kyslík nebo provádějte umělé dýchání. Zajistěte lékařskou pomoc. 
 

Pokyny pro přepravu a skladování 
Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv 
a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani 
předchodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmá znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Hnojiva s obsahem dusičnanu amonného se nesmějí z bezpečnostních 
důvodů v žádném případě dostat do styku s hořlavými látkami (například olej, pohonné hmoty, zbytky slámy a obilí). Před 
uskladněním těchto hnojiv je třeba pečlivě vyčistit skladovací prostor určený k jejich uskladnění. Hnojiva s obsahem dusičnanu 
amonného je třeba skladovat odděleně od alkalicky nebo kysele reagujících látek, například od páleného, hašeného nebo 
částečně hašeného vápna, vápenných směsí a od dusíkatého vápna, Thomasovy moučky a superfosfátů. 

 

Doba použitelnosti Původ hnojiva 

12 měsíců při dodržení podmínek skladování Borealis L.A.T GmbH, St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linec, AT 


