DASA N(-S) 26(-13)
HNOJIVO ES
Označení typu: A.1.6 Dusíkaté hnojivo
síran amonný s dusičnanem amonným
Celkový dusík jako N v %
Amonný dusík (NH4+) jako N v %
Dusičnanový dusík (NO3-) jako N v %
Síra vodorozpustná jako S v %

26,0
18,5
7,5
13,0

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:
Dusíkaté hnojivo s obsahem síry, používá se na jarní
základní hnojení před setbou, první jarní regenerační
hnojení ozimin a k přihnojování během vegetace,
zejména plodin s vysokými požadavky na síru, jako
jsou olejniny, pícniny, kukuřice, okopaniny, obiloviny
a cibulovité plodiny.
Doporučené dávkování:
Kultura
Pšenice, žito, ječmen oz.
Ječmen jarní, oves
Kukuřice na siláž
Okopaniny
Řepka ozimá, slunečnice
Košťáloviny
Cibuloviny, bobovité plodiny

dávka kg/ha
200 – 250
150 – 200
300 – 400
200 – 250
250 – 300
170 – 200
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, zohlednit hnojení
statkovými hnojivy a vliv předplodiny nebo objektivní
diagnostické postupy (rozbor půdy a rostlin).
Podmínky pro přepravu a skladování:
Dodává se volně ložené nebo ve velkoobjemových
žocích BigBag o čisté hmotnosti 500 – 1.000 kg.
Hnojivo musí být skladováno v suchých a
větratelných skladech s nepropustnou podlahou
odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek.
Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému
přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani
přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo
ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně
povrchových vod. V místě uložení hnojiva je
nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Po
naskladnění
se
doporučuje
hnojivo
přikrýt
polyetylénovou plachtou.
Doba použitelnosti:
18 měsíců při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:
Číslo šarže: kontinuální výroba

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na
koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty. Zabraňte
tvorbě prachu, při dlouhotrvající manuální práci
s hnojivem používejte ochranu dýchacích cest a očí.
Může ohrožovat zdraví zejména při požití, kontaktu se
sliznicemi, zasažení očí a při opakovaném kontaktu
s pokožkou. Může být příčinou přecitlivělosti,
případně ekzémů. Používejte ochranné rukavice. Je
třeba dodržovat zásady osobní hygieny, při práci
s hnojivem je zakázáno pit, jíst a kouřit. Po práci a
před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a
mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při požáru tvoří
nebezpečné zplodiny hoření, nevdechujte zplodiny
hoření.
První pomoc
Zasažení očí: co nejrychleji a důkladně vyplachovat
proudem čisté vody. Vyjměte kontaktní čočky, pokud
je to možné.
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 vlažné vody.
Zasažení
pokožky:
opláchnout
dostatečným
množstvím vody, odstranit kontaminovaný oděv.
Později důkladně, ale bez velkého mechanického
dráždění omýt vodou a mýdlem.
Nadýchání: přerušte expozici, dopravte postiženého
na čerstvý vzduch.
Ve všech případech, pokud podráždění a
nepříznivé
účinky
přetrvávají,
vyhledejte
lékařskou pomoc.

