
Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: B.1.1 NPK 15-20-10 se stopovými živinami B (Bor), Zn (Zinek). 
Celkový dusík (N): 15 % 
Dusík (N) v amonné formě: 11 % 
Dusík (N) v dusičnanové formě: 4 % 
Oxid fosforečný (P2O5) celkový: 20 % 
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním roztoku citronanu amonného: 19 % 
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě: 18,2 % 
Oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě: 10 % 
Oxid hořečnatý (MgO): 2 % 
Bor (B): 0,05 % 
Zinek (Zn): 1 % 
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 

 

Cornstarter+B 
Granulometrické složení 2 – 5 mm: min. 95 %, méně než 2 mm: max. 2 %; více než 5 mm: max. 3 % 

 
Pokyny pro použití 
Cornstarter+B: komplexní hnojivo, které se používá na základní hnojení i na hnojení před setbou anebo výsadbou. 
Doporučuje se použít jako startovací hnojivo pod patu kukuřice, vynikající je použití na půdu s vysokým deficitem 
Zn pro oziminy i jařiny. 
 

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 pít, 
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. 
 

První pomoc 
Po kontaktu s okem: Důkladně vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, 

zvedněte spodní a horní víčka. Poraďte se s lékařem. 
Po kontaktu s kůží: Pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. V případě alergické reakce 

vyhledejte lékaře. 
Po požití:   Vyčistěte ústa vodou a vypijte velké množství vody 
Po nadýchání: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
Obecné informace:  Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 

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, chladných a dobře větraných skladech odděleně od krmiv, pesticidů a jejich obalů, 
ostatních hnojiv a jiných látek. Zabraňte úniku do životního prostředí. Ve skladech musí být zabráněno 
nekontrolovanému přístupu osob. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Přepravujte v čistých a suchých 
přepravních prostředcích, volně ložené hnojivo musí být překryto plachtou. 

 

Doba použitelnosti 
9 měsíců 

Původ hnojiva 

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


