
Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: B.1.1. Hnojivo NPK(S) 27-6-6+(2) 
Celkový dusík (N): max. 27 % 
Amonný dusík (NH4

+): min. 14 % 
Dusičnanový dusík (NO3

-): max. 12,1 % 
Oxid fosforečný P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě: min. 5,5 % 
Vodorozpustný oxid fosforečný P2O5 : min. 4 % 
Vodorozpustný oxid draselný K2O: min. 5,5 % 
Celková síra S: min. 2 % 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 
Hmotnost: 500 kg big bag netto 

 

NPK(S) 27-6-6+(2) 
Granulometrické složení: méně než 1 mm: max. 1 %; 2 – 5 mm: min. 95 %; méně než 6,3 mm: 100 %. 

 
Pokyny pro použití 
NPK(S) 27-6-6+(2): vysoce účinné komplexní hnojivo obsahující snadno dostupný dusík a doplňkový fosfor, 
draslík a síru. Velmi účinné jako jarní hnojivo, zejména pro travní porosty, pícniny a zimní výsevy. Vhodné pro 
všechny typy půd. 
 

Bezpečnostní opatření 
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. V případě požáru mohou vznikat toxické plyny - sloučeniny dusíku a 
chlóru. Hasit vodní mlhou. 
 

První pomoc 
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření. 

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. 
Při požití: Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Po nadýchání: Přerušte expozici. Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. 
Obecné informace: V případě komplikací vyhledat 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 nesmí znečistit vodní 
zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
 

Původ hnojiva 
Baltic Fert, I.Kanto g. 18, LT-44296 Kaunas, Litva. 


