Síran amonný granulovaný
HNOJIVO ES
Označení typu:
Dusíkaté hnojivo (A.1.4)
Celkový dusík jako N v %
Amonný dusík jako NH4+ v %
Dusičnanový dusík jako NO3- v %
Síra rozpustná ve vodě jako S v %
Částice 2 až 6,3 mm v %
Částice pod 1 mm

20,0
18,6
1,4
20,5
min. 90,0
max. 3,0

Výrobce:
HOKR, spol. s r.o.
Smilova 485
CZ-530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 613 181
Fax: +420 466 613 182
E-mail: hokr@hokr.cz
Web: www.hokr.cz

Čistá hmotnost

Rozsah a způsob použití:
Síran amonný obsahuje min. 20,6 % amonného,
dlouhodobě působícího dusíku spolu se sírou ve
vodorozpustné formě. Používá se ke všem plodinám
při jarní přípravě půdy. Do půdy se zapravuje ihned po
rozhození. Při hnojení ovocných dřevin je vhodná jeho
kombinace s fosforečnými a draselnými hnojivy. Je
velmi výhodný pro pěstování brambor a plodin
vyžadujících vysoký obsah síry, tj. cibulová zelenina,
košťálová zelenina, křen. Hnojivo má kyselou reakci.
Doporučené dávkování:
Kultura
dávka kg/ha
Pšenice
350 – 400
Řepka
500 – 600
Oves
150 – 200
Kukuřice
550 – 650
Cukrovka
500 – 550
Krmná řepa
600 – 650
Brambory
450 – 500
Cibulová zelenina
300 – 400
Květák, kedlubny
400
Kapusta, zelí, růžičková kapusta
600
Ovocné dřeviny, drobné ovoce
200 – 300
Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živiny a
jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je
vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení,
nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně
výživného stavu rostlin. Půda s vysokou zásobou
fosforu se nehnojí. Pokud půda vykazuje velmi malou
zásobu fosforu, je třeba volit doporučené dávky při
horní hranici.
Podmínky pro přepravu a skladování:
Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými
dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými
Doba použitelnosti:
36 měsíců při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:
Číslo šarže: kontinuální výroba

dopravními prostředky platí předpisy veřejného
přepravce.
Skladujte v suchu. Uchovávejte odděleně od potravin,
nápojů a krmiv. Skladujte v uzavřených originálních
obalech. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno
ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí
znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte
ani nekuřte.
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P337+P313
Přetrvává-li
podráždění
očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P280 Používejte
ochranné
rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P303+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte
velkým množstvím vody a mýdla.
První pomoc:
Při zasažení pokožky: odložte potřísněný oděv,
omyjte postižené místo velkým množstvím vody,
pokud nedošlo k poškození pokožky je možno použít i
mýdlo, zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení očí: ihned vyplachujte proudem tekoucí
vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím),
výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte
lékařské ošetření.
Při požití: nevyvolávejte zvracení, pokud možno
podejte medicinální uhlí, zajistěte lékařské ošetření.
Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici, dopravte
postiženého na čerstvý vzduch (pozor na
kontaminovaný oděv, zajistěte postiženého proti
prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření).
Ve všech těžších případech, při požití nebo
zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

