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Bezpečnostní listy k hnojivům AGRO CS – řada GARDENBOOM 

 
Dle § 44a odst. 10 zákona 258/2000 Sb. je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná                 

k podnikání povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené       
R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 
61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito 
chemickými látkami a chemickými přípravky.  
 

Výrobky GARDENBOOM nepatří podle aktuální klasifikace EC direktiv a české legislativy mezi 
chemické látky nebezpečné životnímu prostředí, neobsahují tedy ani žádné výstražné symboly nebo etikety.  

  
Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou poté blíže charakterizovány v § 2 odst. 5 

citovaného zákona a rozumí se jimi látky mající jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 
klasifikovány v jedné z následujících kategorií: látky nebo přípravky výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, 
vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, 
karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebo nebezpečné pro životní prostředí. Každá z těchto 
kategorií je v příslušném ustanovení zákona podrobněji charakterizována.  
 

Společnost AGRO CS a.s. si je vědoma svých zákonných povinností, a proto při uvádění na trh 
takového produktu, který spadá do výše uvedené kategorie nebezpečných látek nebo nebezpečných 
přípravků, vždy zajišťuje vypracování bezpečnostních listů a taktéž jejich předání zákazníkům.  
 

 Dlouhodobá hnojiva GARDENBOOM společnosti AGRO CS a.s. však do zákonné kategorie 
nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků nespadá, proto v případě uvádění těchto výrobků na 
trh není třeba zajišťovat vypracování jakýchkoli bezpečnostních listů. 

 
V níže uvedeném seznamu hnojiv společnosti AGRO CS a.s. jsou uvedeny ty produkty, v jejichž 

případě se nejedná o nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky dle definice této kategorie v zákoně o 
chemických látkách a chemických přípravcích, a proto také AGRO CS a.s. nezajišťuje vypracování 
bezpečnostních listů při uvádění těchto výrobků na trh. 
 

Číslo materiálu Název 

071420 GARDENBOOM Pre-seed     15-20-10+3MgO 

071425 GARDENBOOM Spring          22-05-12+3MgO 

071423 GARDENBOOM Summer       20-00-20+2MgO 

071422 GARDENBOOM Autumn        14-00-28+3MgO 
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