
 

Etiketa/příbalový leták 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: A.2.2 c) Trojitý superfosfát 
Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném: 46 % 
Vodorozpustný oxid fosforečný: 43 % 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika 
Hmotnost: volně loženo, big bag 500 kg 

 

TSP (Trojitý superfosfát) 
 
Pokyny pro použití 
TSP (Trojitý superfosfát): hnojivo je určené k základnímu hnojení a k přihnojení během vegetace. Je vhodné pro 
zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a trávníky. Méně vhodné pro okurky, papriku, tykve, keřové drobné 
ovoce a jahody. 
 

Bezpečnostní opatření 
Prach hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek. 
Zabraňte tvorbě prachu, př 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.  
 

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. Nevyvolávejte zvracení. Pokud 

příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 
Po nadýchání: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

Pokud nedýchá, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte dýchání z úst do úst. 
Při intenzivním vdechování par okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

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. Uchovávejte v původním obalu. Chraňte 
produkt před teplem, jiskrami, plamenem a jinými zdroji zapálení, mimo přímé sluneční světlo a mimo hořlavé a 
redukční materiály. Přepravujte v čistých a suchých přepravních prostředcích, volně ložené hnojivo musí být 
překryto plachtou. Neskladujte společně s kyselinami, zásadami, alkalickými kovy a okysličovadly. 
 

Doba použitelnosti 
12 měsíců při dodržení podmínek skladování. 

 

Původ hnojiva 
HELM AG, Nordkanalstrasse 28, Hamburg 200 79, Německo 
  



 

NEBEZPEČÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H318: Způsobuje vážné poškození očí 
 
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. 
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. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
 


