*Platné od 1.1.2016

NPK 15-15-15
HNOJIVO ES
Označenie typu:
Hnojivo NPK

Dodávateľ:
ARIMEX Bratislava spol. s r. o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Celkový dusík ako N v %
P₂O₅ rozpustný v neutrálnom citrane
amónnom a vo vode v %
Vodorozpustný P₂O₅ v %
Vodorozpustný K₂O v %
Čistá hmotnosť

15,0
15,0
8,0
15,0

voľne ložené

Rozsah a spôsob použitia:
Hnojivo je určené k základnému hnojeniu a k prihnojeniu
V priebehu vegetácie. Je vhodné na zeleninu, jadroviny,
kôstkoviny, okrasné rastliny a trávniky. Menej vhodné
na uhorky, papriku, tekvice, kerové drobné ovocie a
jahody. NPK je trojzložkové hnojivo obsahujúce dusík,
fosfor a draslík v ľahko prijateľnej forme pre rastliny.
Odporúčané dávkovanie:
Kultúra
Pšenica, raž, jačmeň oz.
Jačmeň j., ovos
Okopaniny
Repka
Zelenina
Trávne porasty

dávka kg/ha
150-200
400-600
400-500
300-400
400-500
300-400

Uvedené dávky vyjadrujú celkovú potrebu živín a
sú iba orientačné. Pre konkrétne plodiny je
vhodné upresniť dávky podľa zásoby fosforu v pôde,
prípadne výživného stavu rastlín.

Doba použiteľnosti:
18 mesiacov pri dodržaní podmienok
Skladovania.
Dátum výroby:

Podmienky skladovania:
Hnojivo musí byť skladované v suchých a vetrateľných
skladoch s nepriepustnou podlahou oddelene od
ostatných hnojív, krmív a ostatných látok. V skladoch
musí byť zabránené nekontrolovanému prístupu osôb,
hlavne detí. Hnojivo nesmie byť ani prechodne
skladované vo vlhkom prostredí. Hnojivo ani jeho
zbytky
nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane
povrchových vôd. Uchovávajte mimo dosah detí (S2).

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Prach granulovaného hnojiva v závislosti
na
koncentrácií dráždi pokožku, dýchacie cesty a môže
spôsobovať aj zápaly spojiviek, preto je treba chrániť
predovšetkým pokožku proti prachu odevom a
ochrannými
rukavicami, prípadne aj sliznice
protiprachovým respirátorom a ochrannými okuliarmi.
Po práci
a pred jedlom treba omyť pokožku rúk teplou vodou a
mydlom a ošetriť reparačným krémom.
Zasiahnutie očí: čo najrýchlejšie a dôkladne vyplachovať
obidva spojivkové vaky prúdom čistej vody (S26).
Požitie: vypiť okamžite po požití 0,5 l vlažnej
vody a vyhľadať lekára.
Zasiahnutie pokožky: rýchlo opláchnuť dostatočným
množstvom vody, neskôr dôkladne, ale bez veľkého
mechanického dráždenia omyť vodou a mydlom,
odstrániť zasiahnutý odev (S28).
Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí
očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.

