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Hnojivo ES 
Typ hnojiva: A.1.5. dusičnan amonný 34,4% N 

 

Celkový dusík (N) v (m/m): 34,4 % 

Dusík v amonné formě (NH4
+) v (m/m): 17,2 % 

Dusík v dusičnanové formě (NO3
- ) v (m/m): 17,2 % 

 

Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4, 
  tel.: +420 272 192 111  

Hmotnost: big bag netto 500 kg  

 

dusičnan amonný 34,4% N 
PULAN 

 

Pokyny pro použití 
Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný 
dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku 
během vegetace. 

Bezpečnostní opatření 
 

 
GHS03 

 

 
GHS07 

 
Nebezpečí slovo: VAROVÁNÍ 

Nebezpečné složky:  
dusičnan amonný (CAS 6484-52-2), > 98%, 

dusičnan hořečnatý (10377-60-3), < 2% 

 

H272: Může zesílit požár; oxidant. 
H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
P221: Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými 
materiály… 
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ 
ochranu obličeje. 
P305+P351+P338: PŘI KONTAKTU S OČIMA: Opatrně vymývejte 
vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud 
jsou a jsou lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.  
P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. 
 

Pokyny pro první pomoc: 
Obecné: Zajistěte dostatečné větrání prostor, nainstalujte 
celotělové a oční bezpečnostní sprchy na pracovištích. 
Styk s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Oplachujte postiženou 
část těla velkým množstvím tekoucí vody. Pokud problémy 
přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Styk s okem: Vyplachujte velkým množstvím tekoucí vody po dobu 
alespoň 15 minut. Vyvarujte se silnému proudu vody vzhledem 
k  nebezpečí mechanického poškození rohovky. Vyhledejte očního 
lékaře. 
Požití: Dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. 
Požití malého množství většinou nezpůsobí vážnou otravu. Požití 
velkého množství může způsobit žaludeční a střevní potíže a tvorbu 
methemoglobinu. V některých případech se objevuje nízký krevní 
tlak. Vyhledejte lékaře. 
Vdechnutí: Dostaňte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se 
projeví známky otravy, vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Pokyny pro skladování 
Skladujte výhradně v originálních obalech. Uchovávejte v suchých, čistých a dobře větraných skladech 

s nepropustnou podlahou. Sklad musí být zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.  

V prostorech skladování je přísně zakázáno kouřit, svařovat, manipulovat s otevřeným ohněm a skladovat 

hořlavé materiály a materiály, které mohou s dusičnanem amonným nebezpečně reagovat, např. redukční 

činidla, oxidy kovů, kovové prášky, zásady, kyseliny, organické materiály (např. sláma, oleje a maziva). 

Skladujte odděleně od ostatních hnojiv. 

Chraňte před přímými slunečními paprsky a teplotami nad 30°C. 

Chraňte před vlhkostí. 

Uchovávejte minimální odstupy 0,2 m od stěn a 1,5 m od tepelných zdrojů. 

 

Pokyny pro přepravu 

Podléhá zvláštním předpisům pro dopravu (ADR, RID). 
ADR: 
UN číslo: 2067  
Příslušný název UN pro zásilku: Hnojiva obsahující dusičnan amonný  
Obalová skupina: III 
Třída nebezpečnosti pro přepravu: 5.1 
 

 
 
Původ hnojiva: Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, 24-110 Puławy , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, Polsko 

 


