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Močovina
Hnojivo ES
Označenie typu:
Močovina

Dodávateľ:
ARIMEX Bratislava spol. s r. o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Celkový dusík ako N v %
Maximálny obsah biuretu v %

46,0
1,2

Čistá hmotnosť

vaky á 500kg

Rozsah a spôsob použitia:
Močovina je
koncentrované dusíkaté
hnojivo určené k základnému hnojeniu pred
siatím alebo výsadbou a k prihnojovaniu
v priebehu vegetácie. Pre základné hnojenie sa
močovina aplikuje na povrch pôdy a
následne sa do nej zapraví kultiváciou. Všade
tam, kde nie je k dispozícií DAM, je možné
použiť roztok močoviny k foliárnej výžive
rastlín. Postreky vo večerných hodinách sú
najvhodnejšie, aplikácie pri vyšších teplotách
v priebehu dňa sa neodporúčajú – hrozí
popálenie rastlín.
Odporúčané dávkovanie:
Kultúra
Pšenica, jačmeň oz.
Jačmeň j., ovos, raž
Repka
Zemiaky

dávka kg/ha
200-300
150-250
300-450
150-400

Uvedené
dávky vyjadrujú orientačnú
potrebu živín. Pre konkrétne plodiny je
vhodné upresniť dávky a ich prípadné
delenie s využitím platných normatívov pri
zohľadnení hnojenia statkovými hnojivami a
vplyvu predplodiny alebo objektívnych
diagnostických postupov ( napr. rozbory
pôdy a rastlín).

Doba použiteľnosti:
18 mesiacov pri dodržaní podmienok
skladovania.
Dátum výroby:

Podmienky skladovania:
Hnojivo musí byť skladované v suchých a
vetrateľných skladoch s
nepriepustnou
podlahou oddelene od ostatných hnojív,
krmív a ostatných látok. V skladoch musí
byť zabránené nekontrolovanému prístupu
osôb, hlavne detí. Hnojivo nesmie byť ani
prechodne skladované
vo
vlhkom
prostredí.
Hnojivo ani jeho zbytky nesmú
znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových
vôd. V miestach uloženia
hnojiva
je
nebezpečné pracovať s otvoreným ohňom
a zvárať. Z požiarno-technického hľadiska je
močovina zaradená do triedy B podľa ČSN 46
5750. Teplota splanutia je 280˚C.
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci:
Močovina môže ohroziť zdravie. Prach v
závislosti na koncentrácií pôsobí dráždivo
až leptavo na pokožku,
dýchacie cesty a oči, môže spôsobovať aj
zápaly spojiviek. Je treba dodržovať zásady
osobnej hygieny a používať osobné ochranné
pracovní prostriedky (pracovné rukavice,
ochranné okuliare prípadne respirátor). Pri
práci s hnojivom je zakázané jesť, piť a
fajčiť. Po práci a pred jedlom umyť ruky a ošetriť
reparačným krémom.
Chráňte pred deťmi!
Zasiahnutie očí: čo najrýchlejšie a
najdôkladnejšie vyplachovať obidva spojivkové
vaky prúdom čistej vody.
Požitie: vypiť okamžite po požití 0,5l
vlažnej vody a vyhľadať lekára.
Zasiahnutie pokožky: rýchlo opláchnuť
dostatočným množstvom vody, neskôr
dôkladne ale bez veľkého
mechanického dráždenia omyť vodou a
mydlom, odložiť zasiahnutý odev.
Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo
zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku
pomoc

