etiketa / příbalový leták

Hnojivo ES
Typ hnojiva: B.1.1. NPK(Zn) 15-20-10(1,5)
Celkový dusík (N) (m/m): 15,0 %
Dusík (N) v amonné formě (m/m): 11,0 %
Dusík (N) v nitrátové formě (m/m): 4,0 %
Oxid fosforečný (P2O5) celkový (m/m): 20,0 %
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním roztoku citronanu amonného (m/m): 19,0 %
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě (m/m): 18,2 %
Oxid Draselný (K2O) rozpustný ve vodě (m/m): 10,0 %
Zinek (Zn) (m/m): 1,5 %
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4
Hmotnost: volně ložené

NPK(Zn) 15-20-10(1,5)
Cornstarter
pokyny pro použití
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 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.
Zasažení oči: Nejméně 15 minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou
přítomny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktujte ihned toxikologické informační
středisko nebo lékaře.
Požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. Podejte vypít bezprostředně po požití 0,5 vlažné vody nebo
mléka. Pokud se postižený necítí dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Zasažení pokožky: Odstranit kontaminovaný oděv. Důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt
vodou a mýdlem.
Nadýchání: přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch.
Ve všech případech, pokud podráždění a nepříznivé účinky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro přepravu a skladování
Skladujte v suchých, uzavřených, dobře větraných skladech s nepropustnou podlahou v oddělených boxech,
odděleně od nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů.
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje, zabraňte úniku do povrchových a podzemních vod
a kanalizace.
Chraňte před slunečními paprsky.
Chraňte před vlhkostí.
Původ hnojiva: IKR Agrár Kft., Bábolna, Hrsz:890, 2943 Maďarsko

