
Zloženie:

46% celkového dusíka (N)

z toho: 0% dusičnanový/nitrátový dusík

0% amoniakálny/amónny dusík

46% amidický dusík

0% celkového oxidu fosforečného (P2O5)

0% vo vode rozpustného Konverzia oxidov na elementy:

0% rozpustného v neutrálnom citráte amónnom P = 0,44 x P2O5

0% celkového oxidu draselného K2O K = 0,83 x K2O

0% celkového oxidu vápenatého (CaO) Ca = 0,71 x CaO

0% celkového oxidu horečnatého (MgO) Mg = 0,6 x MgO

0% celkového oxidu sírového (SO3) S = 0,4 x SO3

mikroživiny vo forme komplexu:

0% bór 0% mangán

0% meď 0% molybdén

0% železo 0% zinok

Zoznam zložiek: na vyžiadanie podľa konkrétnej dodávky v závislosti od výrobcu

Inhibítory:

-

Granulometria: 2-5mm min. 90%

Forma: granuly

Balenie: voľne ložené alebo big-bags 500-1000kg

Všeobecné dávkovanie:

kg/ha

Obiloviny 150-300

Olejniny 300-450

Zemiaky 150-400

Produktové číslo: na vyžiadanie podľa konkrétnej dodávky Dodávateľ:
Bezpečnostný list: na vyžiadanie podľa konkrétnej dodávky Arimex Bratislava s.r.o.

Vajnorská 100/A

83104 Bratislava

Dátum spotreby: uvedený na obale Platné od 1.7.2022

Rýchlosť uvoľnovania živiny sa môže líšiť v závislosti od teploty substrátu. Môže byť potrebné upraviť hnojenie. 

Toto dávkovanie je odporúčaním. Poľnohospodárom odporúčame, aby sa so svojím 

poradcom poradili o prispôsobení odporúčaní konkrétnej situácií a vyhýbail sa 

nadmernému hnojeniu. Poľnohospodárom sa odporúča, aby sa vyhýbali stratám živín a 

pri vypracúvavaní plánov hnojenia brali do úvahy úradné odporúčania. Použiť len v 

prípade skutočnej potreby.

S cieľom vyhnúť sa rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie dodržiavajte odporúčaný návod na použitie tohto 

produktu na hnojenie.

Skladovanie a manipulácia: všeobecné zásady uvedené na 

piktograme, detailný text uvedený na www.arimex.sk v časti Hnojivá

JEDNOZLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

PFC: 1(C)(I)(a)(i)(A)

MINERÁLNE HNOJIVO

MOČOVINA GRANULOVANÁ 46% (UREA 46 GRANULAR GRADE)

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľnovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych 

podmienok sa musia prijať vhodné nápravné opatrenia.


