
                                                                                               Etiketa/Příbalový leták 

Dusičnan amonný 

HNOJIVO ES 
Typ hnojiva: Dusíkaté hnojivo (A.1.5) 

Deklarovaný obsah: 

Celkový dusík jako N v %                                                                 34,4 

Amonný dusík jako N v %                                                                17,2 

Dusičnanový dusík jako N v %                                                         17,2 

olejová retence ve dvou teplotních cyklech 25
o
C – 50

o
C v % max. 4,0 

Čistá hmotnost: 

 

AGROFERT HOLDING, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha  4 

Rozsah a způsob použití 

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový 

a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné 

hladiny dusíku během vegetace. 

           doporučené dávkování 

kultura   dávka v kg/ha 

ozimá pšenice a ozimý ječmen 250 – 450 

ozimé žito 200 – 350 

jarní pšenice a jarní ječmen 100 – 300 

jarní ječmen sladovnický 100 – 180 

oves 100 – 240 

ozimá řepka 400 – 500 

kukuřice 300 – 600 

brambory 200 - 440 

cukrovka 220 – 440 

trvalé travní porosty 100 - 500 

Fyzikální vlastnosti: 

Částice od 1mm do 4mm v % min. 97,0 

Částice pod 1mm v % max. 1,5 

pH (10% vodního roztoku) min. 5,0 

obsah chloridů max. 0,2% 

obsah mědi v mg/kg max. 10 

  

 

           Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

   
H272 Může zesílit požár; oxidant. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. 

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály… 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte vodu  
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. 

 
Dusičnan amonný se může skladovat pouze 

- ve skladech, odděleně a chráněn 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. 

Skladuje se v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. 

doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech 

hnojivo se dodává balené  

Původ hnojiva: AB „ACHEMA“ Jonalaukio k.,Ruklos sen., Jonavos raj LT-55550., Litva 


