Etiketa/příbalový leták

Ledek amonný
Výrobce: Nitrogénművek Zrt., Hősők tere 14, H-8105 Pétfürdő, Maďarsko
Dovozce: HOKR spol. s r.o., Smilova 485, Pardubice, IČ: 00580295
Číslo ohlášení: O140
Typ hnojiva: 1.4.2
Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost
Hodnota
Celkový dusík jako N v %
27,0 (1/2 dusičnanový, 1/2 amonný)
Částice pod 1 mm v % max.
max. 3,0
Částice od 1 do 4 mm v % min.
min. 90,0
Částice nad 10 mm v %
0,0
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 1, olovo 10,
rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50
Rozsah a způsob použití
Ledek amonný obsahuje dusičnanový a amonný dusík. Používá se k základnímu hnojení nebo
přihnojování během vegetace. Je vhodný pro všechny plodiny s výjimkou azalek, rododendronů a
kanadských borůvek.
Doporučené dávkování:
Kultura
Košťáloviny
Kořenová zelenina
Plodová zelenina
Cibulová zelenina
Listová zelenina
Luskoviny
Jádroviny a peckoviny
Keřové drobné ovoce
Jahody
Rané brambory

Základní hnojení (g/10m2)
200 – 400
100 – 300
150 – 250
100 – 300
50 – 100
75 – 100
50 – 300
do 250
do 250
200 – 300

Přihnojování za vegetace (g/10m2)
100 – 200
100 – 200
100 – 150
do 100
do 100
do 75
100 – 200
100 – 200
do 200
do 100

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci
Podmínky skladování
Balené hnojivo musí být skladováno v originálních neporušených a uzavřených obalech, odděleně od
potravin, nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů. Volně ložené se musí skladovat v oddělených a
označených boxech, suchých, dobře větratelných a uzavřených skladech.

Etiketa/příbalový leták
Podle ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv“ je LAD 27 ledek amonný
zařazen do třídy B. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení
ČSN 46 5750. Teplota vznícení 410 °C (stanoveno zkušební metodou podle ČSN 64 0149 „Stanovení
vznětlivosti materiálu“). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a
svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které
způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici – vždy je
nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém
rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit.
Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.
Hmotnost balení:
Doba použitelnosti: 36 měsíců při skladování v původních obalech
Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

