DUSIČNAN AMONNÝ
Etiketa/Příbalový leták

HNOJIVO ES

Výrobce:

Označení typu: dusičnan amonný

ACHP Slavkov, a.s.
U Splavu 1421, 684 01 Slavkov u Brna

Celkový dusík jako N v %

34

Amonný dusík jako N v %

17

Dusičnanový dusík jako N v %

17

Čistá hmotnost: vaky 500 kg
Rozsah a způsob použití:

Podmínky skladování:

Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojení během
vegetace. Hnojivo obsahuje dusičnanový a amonný dusík, je
vhodný pro všechny plodiny.

Dusičnan amonný se může skladovat pouze:
- v suchých a věrtelných skladech s neproputnou
podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a
ostatních látek,
- a chrněn před jakýmkoli vnosem látek organického
původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek
alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,
- balený a v množství maximálně do 25 tun,
- tak, aby byl chráněn proti přímému slunečnímu
záření
- minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu
a minimálně 0,5 m od tepelného a světelného zdroje,
- za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a
zbytky obalů jsou neprodleně odstraněny mimo
skladovací prostor.
Podléhá režimu ADR/RID

Orientační dávky hnojiva:
Kultura
Pšenice, žito, ječmen oz
Ječmen j., oves
Okopaniny
Řepka ozimá
Kukuřice
Travní porosty

dávka v kg/ha
150 – 500
150 – 300
150 – 500
150 – 600
350 – 700
100 – 500

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).

Ostatní upozornění:
Oxidující látka. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit
požár (R8). Uchovejte mimo dosah hořlavých materiálů
(S17). Podle ČSN 465750 „Zásady skladování tuhých
průmyslových hnojiv“ je dusičnan amonný zařazen do třídy
A, nevykazuje však výbušné vlastnosti. Z hlediska požární
bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46
5750. V místě uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s
otevřeným ohněm svářet.
Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky za použití
ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat
a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit

Bezpečnostní opatření:
DA může ohrožova zdraví zejména při požití,
kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a při
opakovaném kontaktu s pokožkou. Prach hnojiva
dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Může být
příčinou přecitlivělosti, případně ekzémů. Při
manipulaci je nutno používat prostředky k ochraně
pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po
práci je nutno pečlivě omýt ruce a ošetřit je
regeneračním krémem. Chraňte před dětmi a
nepovolanými osobami. Ve všech těžších případech,
při požití nebo zasažení očí vždy vyhledejte
lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti: 18 měsíců při dodržení podmínek skladování

Datum výroby:

Původ hnojiva: Zaklady Azotowe Pulawy Spolka Akcyjna, Al. Tysiaclecia P.P. 13, Pulawy, POLSKO
ACHP Slavkov, a.s. U Splavu 1421, 684 01 Slavkov u Brna www. achpslavkov.cz ; achpslavkov@achpslavkov.cz

