Etiketa/Příbalový leták

DAP 18-46
HNOJIVO ES
Typ hnojivá:

B.2.1

Deklarovaný obsah:

celkový dusík jako N
fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5
fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5
síra jako SO3

Dodavatel:

18%
46%
45%
5%

A.G.Service s.r.o., Chotěšov 167, 410 02 Lovosice

Obsah rizikových prvků
splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5,ostatní v mg/kg hnojiva):kadmium 50,
olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.
Rozsah a způsob použití
Hnojivo se používá k základnímu hnojení všech plodin a kultur, zejména na půdách s dobrou až velmi
vysokou zásobou draslíku a tam, kde se hnojí draslíkem samostatně. K přihnojování plodin během vegetace se používá na půdách s velmi nízkou zásobou fosforu.
Doporučené dávková ní:
Kultura

Dávka v kg/ha za rok

Polní kultury

150-300 na jaře ,100-150 na podzim

Cukrovka, krmná řepa

200-300 na jaře, 200-300 během vegetace

Louky a pastviny

200-300 na jaře, 200-300 během vegetace

Kukuřice

300-600

Řepka

150-200 na jaře, 200-350 během vegetace

Cibule, mrkev, rajčata, okurky

300-500 na jaře, 100-150 během vegetace

Česnek, kedluben, petržel

300-500

Jádroviny, peckoviny

300-600

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
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.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Podmínky skladování
Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od
ostatních hnojiv. Skladované hnojivo je nutno chránit před vnosem látek organického původu (sláma,
dřevo, oleje apod.) nebo látek alkalicky působících (vápno, cement). Balené se skladuje ve skladech v
pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5m.
Hnojivo je dodáváno balené nebo volně ložené.
Hmotnost balení:

