
HNOJIVO ES 

 
NPK 15-15-15 + S 

 
Dusík (N)  

- celkem     15,0 

 
Fosfor (P) jako oxid fosforečný (P2O5)  

-celkem      15,0 
          

 
Draslík (K) jako oxid draselný (K2O) 

            - celkem      15,0 
 

 
Síra (S) 11,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Výrobce/Dovozce do EU: agroHalle, Halle/Saale, BRD 
 

 Nepovinné údaje:           Dovozce do ČR:  

Litmos s.r.o. 
 Ve Strži 1925/18 

 434 01 Most 
 



 

Toto hnojivo NPK 15:15:15 + S, je HNOJIVO ES ve smyslu Nařízení  
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne  

13. října 2003 o hnojivech. 

Odpovídá typu hnojiva B.1 Minerální vícesložková hnojiva s hlavními živinami 
podle přílohy 1 tohoto nařízení a splňuje podmínky v tomto nařízení 
stanovené. 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti výrobku: 

Typový znak Hodnota 

Celkový dusík jako N v % 15,0±1 

Fosforečnany rozpustné ve vodě a neutrálním citranu amonném jako 
P2O5 v % 

15,0±1 

Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % 15,0±1 

Síra jako S v %  11±1 

částice od 1 mm do 6 mm v % nejméně 97 

částice pod l mm v % nejvíce 3 

částice pod 6 mm v %  100,0 

  

 

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: kadmium 50 mg/kg P2O5 
a ostatní v mg/kg hnojiva: olovo 15, rtuť 1,0, arzen l O, chrom 150.  

Rozsah a způsob použití: Hnojivo je určeno k základnímu hnojení před setím či 
sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7-14 dní 
před setím.. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách. 
Je vhodné pro hnojení polních plodin, zeleniny, sadů, chmelnic, vinic a pěstebních 
školek. NPK 15-15-15 je vhodné pro hnojení plodin pěstovaných na půdách se 
středními až dobrými zásobami těchto živin v půdě. Pěstované plodiny by se měly 
vyznačovat nižšími nároky na draslík. Uplatní se k hnojení plodin sklízených na 
zeleno (krmiva, listové zeleniny). 

 

Doporučené dávkování: 

Lze odvodit z nároků pěstovaných plodin na dusík 
 

Kultura Dávka v kg/ha 

Jarní obiloviny 500-1000 

Rané brambory 600 - 800 

Konzumní a průmyslové brambory 800-1200 

Cukrovka,silážní kukuřice 900 -1300 

Sady v plné plodnosti(peckoviny, 
jádroviny) 

700-1100 

Drobné ovoce (angrešt.rybíz) 500 - 800 

Rajčata,salát,špenát,petržel 400 -600 

Květák,mrkev,zelí,kedlubny 700 - 900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny pro bezpečnost a zdraví při práci.  

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13). 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte prach (S22). Zamezte 
styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým 
množstvím vody (S27). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39). Podmínky pro skladování: Volně 
ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe 
vzdálených minimálně 2 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být 
označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. 
Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 
m nebo na paletách do výše maximální 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat 
recyklací v příslušných zpracovatelských závodech.. Hnojivo a jeho zbytky nesmí 
znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hmotnost obalové jednotky: 500 kg 
PE pytle typu Big Bag, volně loženo Doba použitelnosti: 18 měsíců od dodávky 
hnojiva při dodržení podmínek skladování.  

 
 

Celer, kapusta hlávková 1000-1500 

Nízkoprodukční trávníky 300 - 500 

Přirozené travní porosty (produkční) 600 - 900 


