
Výrobca:   Predajný kontakt:
Duslo, a. s.  Duslo, a. s. Tel.: +421 31 775 2146, 2164
Administratívna budova ev. č. 1236  Administratívna budova ev. č. 1236 Fax: +421 31 775 4001
927 03 Šaľa   927 03 Šaľa  E-mail: fertilizer@duslo.sk
Slovenská republika Slovenská republika Internet: http://www.duslo.sk/

Uvedené údaje majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Bližšie informácie poskytne: 0016

Zloženie, vlastnosti, vzhľad:
DASA® 26/13 je granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry. Dusík je vo forme amoniakálnej a nitrátovej a síra v síranovej forme rozpustnej vo 
vode. Granulát je  ružovej až hnedej farby, povrchovo upravený.

Technická špecifikácia:
  obsah celkového dusíka (N)  26 %
  obsah amónneho dusíka  18,5 %
  obsah dusičnanového dusíka  7,5 %
  obsah síry (S) rozpustnej vo vode  13 %

Granulometrické zloženie:
  obsah častíc od 2 - 5 mm  min. 90 %
  obsah častíc pod 1 mm  max. 1 %
  obsah častíc nad 10 mm  0 %

Použitie:
Hnojivo sa používa na jar na základné hnojenie alebo na regeneračné prihnojovanie v čase vegetácie na doplnenie výživy rastlín dusíkom a sírou. 
Zvlášť vhodné je na hnojenie olejnín, krmovín, okopanín, cibuľovín a obilnín.

Orientačné dávkovanie v kg na ha:

PLODINA DáVkA hNOjIVA NA 1 rOk

repka, slnečnica
zemiaky, cukrová repa

obilniny
kapustovitá zelenina

cibuľové a bôbovité rastliny

250 – 300
200 – 250
200 – 250
170 – 200
150 – 200

Odporúčané dávky majú informatívny charakter; treba brať do úvahy zásoby živín v pôde, očakávaný výnos a možnosť kombinácie s inými druhmi 
hnojív.

Balenie:
DASA® 26/13 sa dodáva voľne sypaná alebo v polyetylénových vreciach s hmotnosťou náplne 50 kg, prípadne v big-bagoch s hmotnosťou  
do 1 000 kg. Na malospotrebiteľské balenie sa používajú polyetylénové vrecia s hmotnosťou podľa požiadavky odberateľa.

Skladovanie:
Hnojivo sa musí skladovať v originálnych neporušených a uzavretých obaloch v skladoch podľa STN 46 57 50 oddelene od potravín, nápojov, krmív, 
pesticídov a obalov od týchto látok. Malospotrebiteľské balenie skladujte oddelene od liekov a dezinfekčných prostriedkov.
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