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Hnojivo ES 
 NPK (MgO): 11,0-17,0-8,0 (7,0)   

 Hnojivo NPK obsahujúce  močovinoformaldehyd  

OBSAH ŽIVÍN:   % 

Celkový dusík  (N)       11,0 

Močovinoformaldehydový dusík (N)   6,6 

Dusík z močovinoformaldehydu  rozpustný v studenej vode  (N)   1,7 

Dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode (N)   3,0 

Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný v horúcej vode (N)   1,9 

Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný v studenej vode (N)   4,9 

Močovinový dusík   (N)    4,4 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citrónane amónnom a vo vode 17,0 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný vo vode   16,0 

Oxid draselný (K2O)rozpustný vo vode     8,0 

Oxid horčíka  celkový  (MgO)    7,0 
Balenie: 20 kg, 40 kg 

Výrobca: ECOLAB Znojmo, spol. s r.o., Václavské náměstí 1, 669 02 Znojmo, Česká republika 

Dodávateľ: ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

         Hmotnosť tablet: 10, 15g 

Spôsob použitia a dávkovanie 
Hnojivo je určené pre lesné, ovocné a okrasné viacročné rastliny. 

K  1-4 ročnej rastline sa tablety aplikujú na povrch pôdy lebo  na úroveň koreňov  na okraj výsadbovej jamky.(obr. 1-5). Celkový počet 
tabliet aplikovaných k rastline – pozri tabuľka. Vzdialenosť tabliet od kmeňa rastliny vo voľnej pôde odpovedá priemeru obvodu koruny na 

pôde. Najbližšie sa tablety kladú do vzdialenosti 15 cm od kmeňa, najviac však do vzdialenosti o 10 cm väčšej ako je priemer obvodu koruny 
na pôdu (obr. 1-3).  

Priemer 

koruny 

(metre) 

Minimálne 

množstvo 

hnojiva 

(gramy) 

  POČET TABLIET 

 (kusy) 

 Tablety  (g) 

  10   15 

0.5    40 -   60   4-6   3-4 

1.0    80 – 120   8-12   6-8 

1.5  120 – 180   12-18   8-12 

2.0  160 – 240   16-24    11-16 

  2.5  200 -  300   20-30    14-20 

  3.0  240 - 360   24-36    16-24 

Balkónové rastliny v kvetináčoch a nádobách 

Aplikovať 10 g hnojiva pod  koreňový systém rastliny (10 g na liter zeminy) (obr.4) vo vzdialenosti 5-10 cm  od rastlín. 

Hnojivo je málo rozpustné!  Drtiť a rozpúšťať  tablety vo vode pre účely zálievky je nevhodné! 

 obr.1  obr.2  obr.3  obr.4  obr.5 

Podmienky skladovania 

Skladovať v pôvodných obaloch v suchu a oddelene od potravín. Vlhkosť spôsobuje rozpad tabliet a znižuje ich trvanlivosť 
Doba použiteľnosti: minimálne 4 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 

Záručná doba: 2 roky od dátumu výroby 

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Pri práci nosiť ochranné rukavice ! Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť a nefajčiť ! Chrániť pokožku a oči. Po práci si umyte ruky vodou a 

mydlom a ošetrite vhodným reparačným krémom. Chrániť pred deťmi! 


