
 

 

 Příbalový leták          

DASA ® H   

Dusičnan amonný se síranem amonným s přídavkem lignitu 

Výrobce: Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03  Šaľa, Slovensko  

Číslo vzájemného uznání: V307 

Granulované dusíkaté hnojivo s obsahem síry - klasická DASA 26/13 - doplněná lignitem. Základem hnojiva 
je podvojná sůl dusičnanu amonného a síranu amonného. Tmavé zbarvení hnojiva je zapříčiněno 
přítomností lignitu. Produkt je povrchově upraven. Lignit je přírodním zdrojem huminových kyselin (HK). 
Přídavky HK v hnojivu budou zvyšovat příjem živin rostlinami a následně úrodu a kvalitu plodin, pozitivně 
působí při klíčení rostlin, zvyšují odolnost rostlin proti různým abiotickým stresům, zlepšují půdní vlastnosti, 
přirozeně vážou mikroprvky do chelátových vazeb. 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Celkový dusík (N)    26 % 
Amonný dusík     18,5 % 
Dusičnanový dusík    7,5 %  
Síra (S) vodorozpustná    13 % 
Obsah uhlíku z lignitu    min. 0,25 %  
Částice 2-5 mm min. 90% 
Částice nad 10 mm 0% 
Obsah rizikových prvků - splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, arsen 

20, rtuť 1, chrom 50.  

 
Použití: DASA H je vhodné použít k základnímu hnojení (pod patu), jakož i na regenerační a produkční 
přihnojení plodin s vysokými nároky na síru jako jsou řepka, slunečnice, okopaniny a obiloviny i na zeleninu 
(hlavně cibuloviny a brukvovitou zeleninu).  
 

Plodina Dávka hnojiv na 1 rok (v kg) 

řepka 300-400 

slunečnice 200-300 

brambory, cukrová řepa 200-250 

obiloviny 200-250 

brukvovitá zelenina 170-200 

cibuloviny a bobovité rostliny 150-200 

 
Doporučené dávky hnojiva jsou pouze orientační, je třeba brát v úvahu zásobu živin v půdě, požadovaný 
výnos a možnost kombinace s jinými hnojivy. 
 
Pokyny pro skladování: Balené hnojivo se musí skladovat v originálních neporušených a uzavřených 
obalech oddělené od potravin, nápojů, krmiv, pesticidů a jejich obalů. Volně ložené se musí skladovat v 
oddělených a označených boxech, suchých, dobře větratelných a uzavřených skladech, podle možností 
zakryty proti vlhkosti. 
 
Bezpečnostní opatření: Při práci s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit a dodržovat zásady osobní hygieny. 

Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování 

Datum výroby/číslo výrobní šarže:      Čistá hmotnost:  

             


