
HNOJIVO ES 
Hnojivo NPK obsahující močovinoformaldehyd 

NPK(MgO) 10,0-13,0-6,5 (16,0) 
Obsah živin 
Dusík celkový (N)                                                                      10,0 % Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný  

ve studené vodě (N)                                                4,4% 
Močovinoformaldehydový dusík  (N)                                          6,0 % Dusík z močovinoformaldehydu rozpustný 

 ve studené vodě (N)                                              1,6 % 
Dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v  
horké vodě (N)                                                                              2,7 % 

Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný 
v horké vodě (N)                                                    1,7 % 

Amidický dusík (N)                                                                      4,0%  
Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném a 
ve vodě (P2O5)                                                                            13,0% 

Oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5)                12.0% 

Oxid draselný rozpustný ve vodě (K2O)                                      6,5% Oxid hořečnatý celkový (MgO)                            16,0% 

 
Hmotnost balení: 20 kg netto 
Výrobce: ECOLAB Znojmo, spol. s r.o, Václavské náměstí 1, 669 02 Znojmo, tel. 515 226 254 
 

Hmotnost  tablet :  10gramů 
____________________________________________________________________________________________________ 

S I L V A M I X ®   MG  
 
Způsob použití a dávkování 
Hnojivo je určeno pro individuální hnojení a dohnojování 
lesních, ovocných a okrasných výsadeb na stanovištích a 
ve školkách, na rekultivovaných plochách, podél silnic a 
dálnic, hnojení městské zeleně, apod.  
Živiny jsou z hnojiva uvolňovány do půdy po dobu 1-2 
let. 
V nádobách:  tablety se aplikují pod kořeny nebo nad kořenový 
systém rostliny na okraj nádoby  (obr.1-2) v množství  10 g 
hnojiva na 1 litr zeminy.  
Ve volné půdě : tablety se aplikují na povrch půdy nebo do 
úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky. Vzdálenost  tablet od 
kmene rostliny odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. 
Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene, 
nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší, než je průmět obvodu 
koruny na půdu (obr. 3-5). Množství hnojiva aplikované 
k rostlině– viz. tabulka.  

Aplikace hnojiva na sněhovou  pokrývku  se nedoporučuje. 
nojivo je málo rozpustné!  Drtit a rozpouštět  tablety ve vodě 
pro účely zálivky je nevhodné! 
 

Průměr 
koruny 
(metry) 

Minimální 
množství 
hnojiva 
(gramy) 

Počet tablet 
kusy 

0.5 40 -   60 4 -   6 
1.0 80 – 120 8 - 12 
1.5 120 – 180 12 - 18 
2.0 160 – 240 16 - 24 
2.5 200 – 300 20 - 30 
3.0 240 – 360 24 - 36 

 
Podmínky skladování 
Skladujte v suchu a odděleně od potravin. 
Doba použitelnosti: minimálně 4 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech. 
Záruční doba: 2 roky od data výroby 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Při práci s hnojivem nejíst, nepít a nekouřit ! Chránit pokožku a oči před  prachem z tablet! Po práci umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit 
vhodným reparačním krémem ! 
Zasažení očí prachem z tablet:  důkladně vypláchnout proudem vody a vyhledat lékařskou pomoc. 
Požití: vypít bezprostředně 0,5 litru vlažné vody a vyhledat lékařskou pomoc. 
Zasažení pokožky: opláchnout dostatečným množstvím vody. 
Po požití nebo zasažení očí  vždy vyhledat lékařskou pomoc. 
Chránit před dětmi! 

 
          obr.1                               obr.2                                            obr.3                               obr.4                                obr.5 
 
Datum výroby/číslo sarže 
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