Příbalový leták

EUROFERTIL TOP 54 NPS
VÝROBCE: Timac AGRO Düngemittelproduktions- und HandelsgmbH - Industriegelände
Pischelsdorf - A-3435 ZWENTENDORF– Austria
DOVOZCE / DODAVATEL: TIMAC AGRO CZECH s.r.o. U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha
3 - Strašnice; registration@cz.timacagro.com, tel: +420 567 301 995
Číslo rozhodnutí o registraci: 4463
Hodnota (%)

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Celkový dusík (N)

15

Amonný dusík (N)

11

Močovinový dusík (N)

4

Celkový fosfor jako P2O5

8

Fosfor (jako P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

8

Vodorozpustný fosfor jako P2O5

5

Celková síra jako SO3

31

Vodorozpustná síra jako SO3

30

Obsah rizikových prvků
splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50,
olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.
Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů: N-PROCESS (rostlinný extrakt, vinázy,
huminové kyseliny)
Rozsah a způsob použití:

Podmínky skladování:

Produkt je určen především do ozimých obilovin a
řepky olejky pro přihnojení v podzimním období a pro
regenerační hnojení (dodání fosforu pro tvorbu
sekundárního kořenového systému a dusíku v časně
jarním období).

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do
maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m,
nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být
označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné
hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v
pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na
paletách do výše max. 3,5 m. Hnojivo a jeho zbytky nesmí
znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Orientační dávky hnojiva:
Kultura
Ozimé obilniny
Řepka olejka

dávka v kg/ha
150 – 250
150 – 250

Uvedené dávky jsou pouze orientační. Pro konkrétní
plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné
dělení s využitím platných normativů, zohlednit hnojení
statkovými hnojivy a vliv předplodiny nebo objektivní
diagnostické postupy (rozbor půdy a rostlin).

.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data dodávky hnojiva při
dodržení podmínek skladování

Příbalový leták

Datum výroby: viz na pytli
Výrobní číslo: viz na pytli

Čistá hmotnost: 50 kg PE pytle, vaky 600 kg, volně ložené

Nebezpečí
Obsahuje: Komplex jednoduchého superfosfátu.
List number: 938-989-4
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 snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachovaní. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMAČNI STŘEDISKO nebo lékaře.

