
 
 
 
 
 

HNOJIVO ES 
Hnojivo NPK obsahující mo�ovinoformaldehyd 

NPK(MgO) 17,5-17,5-10,5 (9) 
Obsah živin 
Dusík celkový (N) 17.5 %;  Metylenmo�ovinový dusík (N) 10,6 %; Dusík z 
metylenmo�oviny nerozpustný ve studené vod� (N) 7,8 %; Dusík z metylenmo�oviny  
rozpustný ve studené vod�  (N) 2,8 %; Dusík z metylenmo�oviny rozpustný pouze v horké 
vod� (N) 4,8 %; Dusík z metylenmo�oviny nerozpustný v horké vod� (N) 3,0 %;  
Mo�ovinový dusík   (N) 3,0 % ; Amonný dusík (N) 2,3 %; Dusi�nanový dusík   (N) 1,6 %; 
Oxid fosfore�ný rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vod� (P2O5) 17,5%; Oxid 
fosfore�ný rozpustný ve vod� (P2O5) 16,5%; Oxid draselný rozpustný ve vod� (K2O) 
10,5%; Oxid ho�e�natý  celkový  (MgO) -9,0%. 
 

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

Hmotnost tablety:  10 g 
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Zp�sob použití a dávkování 
Zásobní hnojivo je ur�eno pro individuální hnojení víceletých rostlin v nádobách (kv�tiná�e, balkónové 
truhlíky, kontejnery apod.) a ve volné p�d�. 
Živiny se z hnojiva uvol�ují do p�dy po dobu 1-2 let. 
V nádobách:  tablety se aplikují pod ko�eny nebo nad ko�enový systém rostliny na okraj nádoby  (obr.1-2) v 
množství  10 g hnojiva na 1 litr zeminy.  
Ve volné p�d� : tablety se aplikují na povrch p�dy nebo do úrovn� ko�en� na okraj výsadbové jamky. 
Vzdálenost  tablet od kmene rostliny odpovídá pr�m�tu obvodu koruny na p�du. Nejblíže se tablety kladou do 
vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm v�tší, než je pr�m�t obvodu koruny na p�du (obr. 
3-5). Množství hnojiva aplikované k rostlin�– viz. tabulka.  
 Optimální doba hnojení  je b�ezen-kv�ten, maximum je do konce  �ervence. P�i jarní výsadb� lze tato hnojiva 
aplikovat k sazenicím ješt� v témže roce. Nejvýhodn�jší je dohnojení sazenic v roce následujícím po výsadb�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikace hnojiva na sn�hovou  pokrývku  se nedoporu�uje.  
Hnojivo je málo rozpustné!  Drtit a rozpoušt�t  tablety ve vod� pro ú�ely zálivky je nevhodné! 
 
Podmínky skladování 
Skladovat v p�vodních obalech v suchu a odd�len� od potravin. 
Doba použitelnosti: minimáln� 4 roky od data výroby p�i dodržení podmínek skladování. 
Záru�ní doba:   2 roky od data výroby  
 
Pokyny pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
P�i práci s hnojivem nejíst, nepít a nekou�it ! Chránit pokožku a o�i p�ed  prachem z tablet! Po práci umýt ruce 
vodou a mýdlem a ošet�it vhodným repara�ním krémem ! 
Zasažení o�í prachem z tablet:  d�kladn� vypláchnout proudem vody a vyhledat léka�skou pomoc. 
Požití: vypít bezprost�edn� 0,5 litru vlažné vody a vyhledat léka�skou pomoc. 
Zasažení pokožky: opláchnout dostate�ným množstvím vody. 
Po požití nebo zasažení o�í  vždy vyhledat léka�skou pomoc. 
Chránit p�ed d�tmi! 

 

PO�ET TABLET 

Tablety  (g) 

Pr�m�r 
koruny 
(metry) 

Minimální 
množství  
hnojiva 
(gramy) 10 

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 

 
C/PP 




