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Příbalový leták

Močovina

Ohlašovatel:  BelPetroChem Holding SE, Náměstí  14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Výrobce: OAO Grodno-Azot, 100, pr. Kosmonavtov, Grodno, 230013, Bělorusko

Číslo typu: 1.8

Číslo ohlášení: O609

Močovina je koncentrované dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku, určené k základnímu hnojení před 

setím nebo výsadbou, a k přihnojování v průběhu vegetace. Při základním hnojení se močovina aplikuje na povrch 

půdy, a následně se do ní zapraví kultivací. Obsahuje vysoký obsah dusíku (vice než 46%) ve formě amidické. Jedná 

se o bílé až průhledné krystaly nebo granulky, lehce rozpustné ve vodě. Močovina je povrchově upravena proti 

spékavosti.

Parametry a složení   Doporučené dávkování kg/ha

Celkový obsah dusíku jako  N v % min 46 pšenice a ozimý ječmen 200 – 300

Biurert v % max 1,2 žito, jarní ječmen, oves 150 – 250

Obsah frakce 1-4 mm v % min 94 řepka olejná 300 – 450

Obsah frakce 2-3 mm v % min 50 brambory 150 – 400

Obsah frakce do 1 mm v % max 5
Močovina splňuje zákonem stanovené limity obsahu rizikových 
prvků v mg/kg hnojiva: kadmium (max 1), olovo (max 10), rtuť 
(max 1), arsen (max 10), chrom (max 50).

Balení, doprava, skladování

Močovina je dodávána v pytlích po 50 kg, nebo v balení Big-bag o hmotnosti 1.000 kg na paletách, v případě 

objednávky je možné zajistit dodávku volně ložené močoviny, anebo pronájem látkových kontejnerů o obsahu 18t 

(vhodné pro dlouhodobé skladování). Močovinu je nutné přepravovat v uzavřených a krytých dopravních 

prostředcích, chránit před vlhkostí. Pro skladování platí podmínky ČSN 46 5750. Z hlediska bezpečnosti je močovina 

zařazena do třídy B, teplota vzplanutí je 280°C. Močovina a její zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně 

povrchových vod.

Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech.

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

P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Další informace jsou k dispozici na stránkách www.belpetrochem.com. 




