
Etiketa 

BLACK PEARL 

NK 10-6, organominerální hnojivo 
 
Výrobce: 

 

ATLANTICA AGRICOLA S.A 
Cl Corredera. 33-03400 VlLLENA (Alicante) SPAIN Telf.: (34) 96 580 04 12- (34) 96 580 03 58- FAX.: (34) 96 580 0 3 23  
e-mail: info@atlanticaagricola.com -http://www.atlanticaagricola.com 

 
Dovozce: 

 
 
 
 

T.G.Masaryka 971, 289 03 Městec Králové       
info@fertistav.cz  Tel. +420 325 503 131 

 

Evidenční číslo: V367                                                     

Popis výrobku: 

Granulované pevné NK hnojivo černé barvy, doplněné o koncentrát organického materiálu, huminových a 

fulvokyseliny pocházejících z leonarditu. Je vhodné jako startovací hnojivo. Díky své granulaci je umožněna 

rovnoměrná aplikace na půdu a rovnoměrná distribuce živin. Hnojivo stimuluje růst kořenů, huminové kyseliny zvyšují 

mikrobiální činnost v půdě a díky granulované formě je snadno aplikovatelné. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Organická hmota celkem min.  75 % 

Huminové látky celkem min. 29 % 

-huminové kyseliny  min. 8,5 % 

-fulvokyseliny min. 20,5 % 

Dusík celkem 10 % 

-dusík čpavkový 5 % 

-dusík organický    5 % 

 Draslík (K2O) vodorozpustný  6 % 

 Síra (SO3)  8,5 % 

pH 6,0 - 6,5 

 

Obsah rizikových prvků: 
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 50. 
 

Doporučené dávkování: 

Pro polní plodiny: 

-při přípravě půdy......................................................................200 – 500 kg/ha 

-pošná aplikace před setím/ podpatová aplikace při setí........... 150 – 200 kg/ha 

Pro zahradnické kultury: 

-před přesazováním...................................................................200 – 500 kg/ha 

Ovoce 

-lokálně.......................................................................................  30 – 50 g/rostlina 

Pro okrasné rostliny a školky:.............................................. 1,5 – 2 kg/m3/substrátu 

 

Mísitelnost: 

Přípravek je mísitelný s většinou běžně používaných hnojiv – s močovinou, DAP (diamoniumfosfátem) a draselnou 

solí. 
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Pokyny pro bezpečné skladování a zacházení: 

Přípravek skladujte v originálních obalech při teplotách od -5 °C do +35 °C v suchém a dobře vetratelném skladu. 

Skladujte odděleně a  v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, slunečního záření a elektřiny. Skladujte odděleně od 

oxidačních činidel a vysoce alkalických nebo kyselých materiálů. Zabraňte přístupu nepovolaným osobám. Použité 

otevřené obaly a nebo obaly se zbytky přípravku musí být opět pečlivě uzavřeny a umístěny ve skladu tak, aby z nich 

nemohl unikat jejich obsah. Dbejte pokynů uvedených na obalu přípravku.  

P 102: Ukládejte mimo dosah dětí.  

P 270 Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. 

 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby                                                                                        Datum výroby: 
Číslo výrobní šarže:                                                        
Balení: 25 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etiketa 

Hobby balení 

BLACK PEARL 

NK 10-6, organominerální hnojivo 

   
Výrobce: 

 

ATLANTICA AGRICOLA S.A 
Cl Corredera. 33-03400 VlLLENA (Alicante) SPAIN Telf.: (34) 96 580 04 12- (34) 96 580 03 58- FAX.: (34) 96 580 0 3 23  
e-mail: info@atlanticaagricola.com -http://www.atlanticaagricola.com 

 
Dovozce: 

 
 
 
 

T.G.Masaryka 971, 289 03 Městec Králové       
info@fertistav.cz  Tel. +420 325 503 131 

 

Evidenční číslo: V367                                                     

 

Popis výrobku: 

Granulované pevné NK hnojivo černé barvy, doplněné o koncentrát organického materiálu, huminových a 

fulvokyseliny pocházejících z leonarditu. Je vhodné jako startovací hnojivo. Díky své granulaci je umožněna 

rovnoměrná aplikace na půdu a rovnoměrná distribuce živin. Hnojivo stimuluje růst kořenů, huminové kyseliny zvyšují 

mikrobiální činnost v půdě a díky granulované formě je snadno aplikovatelné. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Obsah rizikových prvků: 
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 50. 

 
Účinky a výhody Black Pearl: 

- Hnojivo s vysokým obsahem organického materiálu 
- Rovnoměrná distribuce živin 
- Stimuluje růst kořenů 
- Zvyšuje mikrobiální činnost v půdě 
- Podporuje mineralizační procesy 
- Podporuje tvorbu humusu 
- Dodává do půdy huminové a fulvokyseliny 

 

Typ hnojiva: Neodpovídá typu 
Druh hnojiva: Organominerální    
Deklarovaný obsah: 
 Organická hmota celkem min.    75 %  
Huminové látky celkem min.    29 %  
-huminové kyseliny min.    8,5 %  
-fulvokyseliny min.     20,5 %  
Dusík celkem      10 %  
-dusík čpavkový     5 %  
-dusík organický     5 %  
Draslík (K2O) vodorozpustný    6 %  
Síra (SO3)      8,5 %  
pH       6,0 - 6,5 
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Doporučené dávkování: 

Ovocné stromy 30 – 50 g/strom 

Kořenová zelenina 200 – 500 g/10m2 

Plodová zelenina 200 – 500 g/10m2 
Salát hlávkový 200 – 500 g/10m2 

Brambory 200 – 500 g/10m2 
Rajčata 200 – 500 g/10m2 
Papriky 200 – 500 g/10m2 
Jádroviny 200 – 500 g/10m2 
Okrasné rostliny 1,5 – 2 kg/m3/substrátu 
Trávníky 100 – 150 g/10 m2 

 

Upozornění: Uvedené dávky jsou orientační, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby živin a 

aktuální potřeby rostlin. 

 

Mísitelnost: 

Přípravek je mísitelný s většinou běžně používaných hnojiv – s močovinou, DAP (diamoniumfosfátem) a draselnou 

solí. 

 

Pokyny pro bezpečné skladování a zacházení:  
Přípravek skladujte v originálních obalech při teplotách od -5 °C do +35 °C v suchém a dobře větratelném skladu. 

Skladujte odděleně a v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, slunečního záření a elektřiny. Skladujte odděleně od 

oxidačních činidel a vysoce alkalických nebo kyselých materiálů. Zabraňte přístupu nepovolaným osobám. Použité 

otevřené obaly nebo obaly se zbytky přípravku musí být opět pečlivě uzavřeny a umístěny ve skladu tak, aby z nich 

nemohl unikat jejich obsah. Dbejte pokynů uvedených na obalu přípravku. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

Nevdechujte prach z produktu. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný 

oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukažte tento obal nebo označení. 

P 102: Ukládejte mimo dosah dětí.  

P 270 Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte 

Likvidace obalů: 

Vyprázdněné, důkladně vypláchnuté obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci. 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby                                                                                        Datum výroby: 

 

Hmotnost balení:    2,5 kg, 5 kg, 20 kg, 25 kg 

 


