®

Etiketa/Příbalový leták

Alzon 46
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: Dusíkaté hnojivo (A.1.9)
Deklarovaný obsah:
Celkový dusík jako močovinový N v %
biuret v %

46,0
max. 1,2

Čistá hmotnost:
AGROFERT HOLDING, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4
Rozsah a způsob použití
Močovina je koncentrované dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení před setím nebo
výsadbou a k přihnojování během vegetace. Pro základní hnojení se močovina aplikuje na
povrch půdy a následně se do ní zapraví kultivací. Všude tam, kde není k dispozici DAM, je
možné použít roztok močoviny k foliární výživě rostlin. Postřiky ve večerních hodinách jsou
nejvhodnější, aplikace při vyšších teplotách během dne se nedoporučují – hrozí popálení
rostlin. Hnojivo obsahuje inhibitory nitrifikace (1H-1,2,4 triazol).
®

Výhody použití oproti klasickému hnojivu Piagran 46
- zabezpečí vyšší úrodu a lepší kvalitu plodin
- šetří životní prostředí, snižuje vyplavení dusičnanového dusíku v půdě do podzemních vod

Doporučené dávkování
pšenice a ozimý ječmen
žito,jarní ječmen, oves
řepka olejná
brambory
Fyzikální vlastnosti:
Částice od 1,6mm do 5mm v % min. 96,0

kg/ha
200 – 300
150 – 250
300 – 450
150 – 400

1H-1,2,4 triazol

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.
Upozornění
Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Pro přepravu veřejnými
dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Močovina a její zbytky nesmí
znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech
hnojivo se dodává balené nebo volně ložené
Původ hnojiva: SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Mollen Strasse 13, Wittenberg, SRN

