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ENTEC perfect 
 
ENTEC perfect je vysoce kvalitní kombinované NPK hnojivo s inhibitorem nitrifikace, obsahem síry, 
hořčíku a mikroprvků pro náročné plodiny v zahradnictví, vinařství a ovocnářství. Účinky dusíku (14 %) 
tohoto hnojiva jsou pomalé, trvalé a přizpůsobené růstu rostlin. Dále obsahuje 7 % P2O5, 17 % K2O,        
2 % MgO, 9 % S a 0,02 % B. Při hnojení přípravkem ENTEC perfect lze místo dvou dávek hnojiva použít 
dávku jedinou. Dusíkaté hnojivo je možné aplikovat časně a hnojení není nutné rozdělovat do několika 
aplikací.  
 
Účinky a výhody ENTEC perfect: 

- Bezpečný zdroj dusíku za každého počasí 
- Stabilizovaný amonný dusík pro trvalý účinek a dostatečný obsah dusičnanu pro rychlý start 
- Výrazné omezení ztrát dusíku proplavením do podzemních vod 
- Bezpečné zásobování rostliny sírou 
- Ekonomické výhody díky včasné a jednorázové aplikaci dusíku 
- Plně rozpustný fosforečnan zajišťuje komplexní zásobení kultur za všech půdních a 

povětrnostních podmínek 
- Bez chloridová formulace je výhodou pro plodiny citlivé na chlór 

 
Minerální hnojivo ENTEC perfect obsahuje kromě nitrátového dusíku rovněž amonný dusík. Hnojivo je 
dále obohaceno inhibitorem nitrifikace (DMPP). Aplikovány amonný dusík je v závislosti na půdních 
podmínkách stabilní až deset týdnů, během této doby jej mohou přijímat rostliny a nedochází ke 
ztrátám. 
 
Rozsah a způsob použití Hnojivo obsahující inhibitor nitrifikace 3,4-dimethylpyrazole-phosphate 

(DMPP) se vyznačuje vyšší účinností. Zpomalením nitrifikace (přeměna amonného N na N nitrátový) 

dochází ke snížení rizika vyplavování nitrátů. Tím je umožněn časnější termín hnojení při současně nižší 

aplikační dávce.  

 

 

HNOJIVO ES 
Typ hnojiva: B.1.1 Hnojivo NPK (MgO, S) 14-7-17 (2,9) s borem (B) a zinkem (Zn) a s inhibitorem    
nitrifikace (F.1.4 DMPP) 
Deklarovaný obsah:  

Celkový dusík jako N v % min.   14,0 
Amonný dusík (NH4

+) v % min.    7,0 
Dusičnanový dusík (NO3

-) v % min.   7,0 
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % min.         7,0 
Vodorozpustný draslík jako K2O v % min. 17,0 
Celkový hořčík jako MgO v %min.    2 
Celková síra  jako S v % min.     9 
Celkový bór (B) v % min.     0,02 
Celkový zinek (Zn) v % min.     0,01 
  
Čistá hmotnost:      2,5 kg, 5 kg, 20 kg, volně ložené 
 

Výrobce: (ve smyslu ES 2003/2003): FERTISTAV CZ a.s., T.G.Masaryka 971, 289 03 Městec Králové 



Etiketa/Příbalový leták 

Doporučené dávkování (v g na 10 m2 plochy): 

Plodina: Dávka hnojiva: Počet dávek: 

Kořenová zelenina 300 – 700 1 

Plodová zelenina 400 – 700 1 – 2 

Salát hlávkový 700 – 1000 1 

Brambory 300 – 500 2 

Rajčata 300 – 500 1 

Papriky 400 – 600 1 

Jádroviny 500 – 700 1 

Okrasné rostliny 100 – 300 1 

Peckoviny 300 – 600 1 – 2 

Drobné ovoce 300 – 1000 1 – 2 
 

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

zásoby živin a aktuální potřeby rostlin. 

Skladování: 

Hnojivo skladujte na suchých místech, v neporušených původních obalech, odděleně od ostatních 

hnojiv, potravin, krmiv. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. 

Nespotřebované balení opět pečlivě uzavřete. 

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. 

Likvidace obalů: 

Vyprázdněné, důkladně vypláchnuté obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru 

k recyklaci. 

Původ hnojiva: EuroChem Agro GmbH, Reichskanzler-Muller-Str.23, 681 65 Mannheim, Germany 


