
 
 

 Etiketa, příbalový leták 
 

 DUSÍKATÉ VÁPNO 
 

 
 HNOJIVO ES  
Typ hnojiva: A.1.3 a) Dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý)  
Celkový dusík jako N 18 %  
Vápník jako        CaO 50 %  
Čistá hmotnost: 1kg 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): FORESTINA s.r.o., Mnichov 129, 38601 Strakonice  
Baleno : Saltagro a.s., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín 

 
 

 Dusíkaté vápno je granulované pozvolně působící hnojivo vhodné zejména k pěstování košťálovin. Vysokým obsahem vápníku a organicky 
vázaného dusíku podporuje přirozenou úrodnost půdy, příznivě ovlivňuje růst a vývoj rostlin, zvyšuje dostupnost vápníku pro rostliny. 
Vedlejším účinkem hnojiva je působení na původce houbových chorob (např. nádorovitost košťálovin), snižování výskytu plevelů a jejich 
semen, omezení výskytů slimáků na pozemku a urychlení zrání kompostu.  
Obsahuje min. 55 % kyanamidu vápenatého a 10 % hydroxidu vápenatého.  
Rozsah a způsob použití  
Dva až tři týdny před setím či výsadbou rozhodíme hnojivo na plochu a zapravíme v dávce cca 50 g/m2. Při aplikaci by měla být půda vlhká. 
Hnojení vzešlých kultur provádíme do řádku mezi rostliny, které musí být suché. Při aplikaci hnojiva do kompostu posypeme každou vrstvu 
odpadu o výšce cca 25 cm2.  
Doporučené dávkování  
Košťálová zelenina 30-100 g/m2  
Cibulová a listová zelenina 30-50 g/m2  
Celer, rajčata 40-50 g/m2  
Hrách a fazole 20-30 g/m2  
Ovocné stromy a jahody 30-50 g/m2  
Brambory 30-50 g/m2  
Obnova trávníku 40-50 g/m2  
Kompostování 100 g/m2  
Upozornění: Uvedené dávky jsou orientační. Pro konkrétní stanovení dávky se vychází z půdní zásoby živin a aktuální potřeby rostlin.  
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
Hnojivo je podle Nařízení (ES) 1272/2008 klasifikováno jako nebezpečné. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může 

vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P102 Uchovávejte 

mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P261 Zamezte vdechování 

prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI 

STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304+ P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte 

jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa.Výstražný symbol: 

  

Signální slovo:  
NEBEZPEČÍ  
Doprava: Hnojivo z hlediska dopravy nevyžaduje žádné zvláštní podmínky – není klasifikováno jako nebezpečné pro dopravu.  
Skladování hnojiva: Hnojivo se skladuje v původních obalech, v suchu a odděleně od potravin, krmiv a dalších látek jako jsou kyseliny, 
zásady, hnojiva obsahující dusičnan amonný, chráněné před zatékáním a proti nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo 
není hořlavé a ani hoření nepodporuje.  
Likvidace obalu: Obaly od hnojiva se po jejich důkladném vyčištění likvidují dodáním na recyklaci nebo k znehodnocení jako odpad.  
Nespalujte. Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při skladování v původních obalech.  
Datum výroby = číslo výrobní šarže  
Hnojivo se dodává balené.  
Původ hnojiva: Wilhelm Haug GmbH & Co. KG, Heerdter Landstrasse 199, Düsseldorf 


