
 

Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: B.2.1 Hnojivo NP - NP(S) 20+10(27) 
Celkový P2O5: 10 % 
Vodorozpustný P2O5: 8,3 % 
P2O5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném: 9,6 % 
Celkový dusík N: 20 % 
Amonný dusík: 15 % 
Nitrátový dusík: 5 % 
Obsah celkového oxidu hořečnatého MgO: 2 % 
Obsah oxidu sírového SO3: 27 % 
Obsah železa Fe: 0,5 % 
Obsah manganu Mn: 0,2 % 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika 
Hmotnost: volně loženo, 700 kg big bag 

 

NP(S) 20+10(27) – NPS immunMAX 
Granulometrické složení 2 – 5 mm: min. 95 %; méně než 2 mm: max. 2 %; více než 5 mm: max. 3 % 

 
Pokyny pro použití 
immunMAX: doporučujeme hnojivo používat pro jarní aplikaci jako regenerační dusíkatou výživu ozimé pšenice, 
protože obsahuje optimální poměr N:P a vysoký obsah síry, čímž zlepšuje kvalitu produkce. Pro podzimní aplikaci 
se u řepky a pšenice doporučuje hnojivo zapracovat do půdy před setím nebo rovnou se setím pro lepší kondici 
klíčící rostliny a samotné mladé rostlinky, aby porost byl zdravý a homogenní před nástupem zimy. 
 

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. 
 

První pomoc 
Po kontaktu s okem: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
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. Nevyvovávejte zvracení. 
Po nadýchání: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
Obecné informace:  Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 
 

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. Balené hnojivo uchovávejte v originálních 
uzavřených obalech v oddělených boxech, big bagy musí být umístěny na paletách a stohovány maximálně ve dvou 
vrstvách. V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Přepravujte v čistých a 
suchých přepravních prostředcích, volně ložené hnojivo musí být překryto plachnout.  
 

Doba použitelnosti                                                         Původ hnojiva 
12 měsíců od data výroby                                                       IKR Agrár, Bábolna IKR Park Hrsz.: 890, 2943 Maďarsko 
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H318 Způsobuje vážné poškození očí 
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 


