Močovina pril
HNOJIVO ES
Označení typu:
A.1.9 Močovina
Celkový dusík jako NH4+ v %
Obsah biuretu v %
Podíl částic 1-4 mm

46,2
max. 1,0
min. 94,0

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:
Močovina je rychle působící hnojivo obsahující dusík
v močovinové formě přecházející do půdy a dostupný
rostlině především ve formě amonné a poté nitrátové.
Je hnojivem univerzálním, použitelným pro všechny
plodiny pro výsev i hnojení. Je velmi dobře rozpustné
ve vodě a může být aplikované jako listové hnojivo v
upravené koncentraci v závislosti na druhu a vegetační
fázi rostliny. Postřiky ve večerních hodinách jsou
nejvhodnější, aplikace při vyšších teplotách během
dne se nedoporučují – hrozí popálení rostlin.

Podmínky pro přepravu a skladování:
Skladujte v suchých, uzavřených, dobře větraných
skladech s nepropustnou podlahou v oddělených
boxech,
odděleně od nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů.
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje
včetně povrchových vod. Zabraňte úniku do
kanalizace.
Chraňte před slunečními paprsky.
Chraňte před vlhkostí.

Doporučené dávkování:
Kultura
Obiloviny
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Žito ozimé
Ječmen krmný ozimý i jarní
Ječmen jarní sladovnický
Oves, směs obilovin jarní
Pícniny
Bobík
Trávy
Kořenové
Brambory
Řepa krmná i cukrová

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.
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.
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.

dávka kg/ha
170 – 280
150 – 260
130 – 200
150 – 260
65 – 90
110 – 220
65 – 200
170 – 230
130 – 260
280 – 390

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.

Doba použitelnosti:
24 měsíců při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:
Číslo šarže: kontinuální výroba

