


 

HNOJIVO ES 
 

Močovina 
 

Celkový dusík jako N močovinový  v % hm. 46,0 

Biuret v % hm. max. 1,2 

 
Čistá hmotnost: 
 
Výrobce: LOVOCHEMIE, a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice, Česká republika 

 
 

 
 

Močovina granulovaná 

 
 
Rozsah a způsob použití 

Močovina je univerzální dusíkaté hnojivo použitelné téměř ke všem plodinám a na všech druzích půd. Používá se 
jako součást základního hnojení před setím či výsadbou a k přihnojování postřikem na list během vegetace. 
Rovněž se používá k urychlení procesu kompostování. 
 
Doporučené dávkování v kg/ha 
 

Zelenina    -      košťáloviny                                            130 až 150 
- kořenová a listová zelenina                   110 až 150 
- plodová zelenina                                    110 až 150 
- cibulová zelenina                                         180 

 
Ovocné stromy        -          jádroviny                              150 až 220 

- peckoviny                              110 až 180 
- keřové a drobné ovoce         110 až 180   
- jahody                                   130 až 250 
-  

Kukuřice                                                                          200 až 300 
Trávní porosty                                                                 100 až 150                                  
 
Doporučená aplikace 
 

Při základním hnojení močovinu aplikujeme na povrch půdy a zapravíme do půdy. Přihnojování během vegetace 
provádíme formou vodného postřiku (koncentrace 0,5 až 1%). Kompostování – hnojivo (3 až 5 kg/m

3 

kompostované hmoty) rozpustíme ve vodě a nalijeme do kompostu. Kompost udržujeme vlhký a kyprý a dvakrát 
až třikrát obrátíme.   
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
S 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S 15 – Chraňte před teplem 
S 17 – Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 
S 20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
S 24/25 – Zamezte styku s kůží a očima 
S 26 – Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
S 28 – Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 
S 36/37/38 – Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle neb obličejový štít 
 
Podmínky skladování 
 

Hnojivo skladujte v suchu v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí odděleně od potravin, nápojů a 
krmiv (S2/13) 
 
Způsob likvidace obalů. 

 



  

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru recyklovaných surovin. 

 
Upozornění 

Teplota vzplanutí do 600 
o 

C nevzplane (zkušební metoda dle ČSN 640149) 
Močovina se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými prostředky platí předpisy 
veřejného dopravce. Močovina a její zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. 
 
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování při skladování v původních 

obalech 
 
Datum výroby: 

 
LOVOCHEMIE, a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice, Česká republika 
Tel.: +420 416 561 111 
Fax: +420 416 533 098 
E-mail: info@lovochemie.cz 
www.lovochemie.cz 
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