
etiketa / příbalový leták 

 

Hnojivo ES 
Typ hnojiva: A.1.9. Močovina 

 

Celkový dusík (N) ve formě močovinové (NH2) (m/m): 46,2 % 

Obsah biuretu (m/m): 1 % 

 

Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4  

Hmotnost: volně loženo / big bag netto 500 kg  

 

Močovina 46,2 N 
 granulovaná  

 

pokyny pro použití 
Močovina je rychle působící hnojivo obsahující dusík v amidové formě přecházející do půdy a dostupný 
rostlině ve formě amonné a poté nitrátové. 
Je hnojivem univerzálním, použitelným pro všechny plodiny pro výsev i hnojení. Je velmi dobře rozpustné ve 
vodě a může být aplikované jako listové hnojivo v upravené koncentraci v závislosti na druhu a rozvojové fázi 
rostliny. Postřiky ve večerních hodinách jsou nejvhodnější, aplikace při vyšších teplotách během dne se 
nedoporučují – hrozí popálení rostlin. 

 

Bezpečnostní opatření 
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty. Zabraňte tvorbě 

prachu, při dlouhotrvající manuální práci s hnojivem používejte ochranu dýchacích cest a očí. Používejte 

ochranné rukavice. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, při práci s hnojivem je zakázáno pit, jíst 

a kouřit. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při 

požáru tvoří nebezpečné zplodiny hoření, nevdechujte zplodiny hoření. 

Zasažení oči: co nejrychleji důkladně vyplachovat proudem čisté vody. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to 

možné.  

Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody. 

Zasažení pokožky: opláchnout dostatečným množstvím vody, odstranit kontaminovaný oděv. Později 

důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem. 

Nadýchání: přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch.  

Ve všech případech, pokud podráždění a nepříznivé účinky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Pokyny pro přepravu a skladování 
Skladujte v suchých, uzavřených, dobře větraných skladech s nepropustnou podlahou v oddělených boxech, 
odděleně od nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů.  
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Zabraňte úniku do kanalizace. 
Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. 
Chraňte před slunečními paprsky. 
Chraňte před vlhkostí. 
 
Původ hnojiva: Dodavatel: Margūnas, UAB, Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas, Litva 
Výrobce: JSC AMONII Mendelejevsk, republika Tatarstan, Ruská federácia 

 


