DASA
HNOJIVO ES
Označení typu: Dusíkaté hnojivo

Výrobce:
ADW AGRO, a.s.
Krahulov 76, 675 21 Okříšky

Dusík jako N v % ...................... 26,0
Z toho Amonný dusík v % ...........18,5
Dusičnanový Dusík v % ............ 7,5
Vodorozpustná síra jako S v %... 13,0
Čistá hmotnost: volně loženo
Rozsah a způsob použití:
Dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Používá se k
základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace.
Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou
síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny či
brambory).
Doporučené dávkování:
Kultura

kg/ha
na jaře

kg/ha
během
vegetace
ozimá pšenice a ozimý ječmen 120 – 180 120 - 180
ozimá řepka, slunečnice
120 – 180 180-- 250
okopaniny
150 – 220 150 - 220
kukuřice na siláž
300 – 400
zeleniny
150 – 300
cibuloviny
150 – 200
bobovité plodiny
150 – 200
Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou
pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné
upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím
platných normativů., při zohlednění hnojení statkovými
hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních
diagnostických postupů.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Klasifikace látky nebo směsi: Směs není klasifikována
jako nebezpečná dle nařízení (ES) č.: 1272/2008 o
klasifikaci, označování a balení látek
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci
dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i
záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem
vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto je třeba chránit
pedevším pokožku proti prachu oděvem a ochrannými
rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem
a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno
pít, jíst a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní
hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou
teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním
krémem.
Doba použitelnosti:
18 měsíců při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:
12/2018

Podmínky skladování:
Volně ložené se skladuje 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.
Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na
sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do
výše max. 3,5 m
První pomoc:
Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici, dopravte
postiženého na čerstvý vzduch (pozor na
kontaminovaný oděv), zajistěte postiženého proti
prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření.
Při styku s kůží: odložte potřísněný oděv, omyjte
postižené místo velkým množstvím pokud možno
vlažné vody, pokud nedošlo k poškození (poranění)
pokožky je možné použít i mýdlo, zajistěte lékařské
ošetření.
Při zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji
vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.
Při požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné
vody a vyhledat lékaře.
Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci,
zejména ve vážnějších případech poškození zdraví,
může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání,
Na Bojišti 1, 12808 Praha 2; tel.: nepřetržitě
224919293 a přes centrálu 224914571-4

