
Příbalový leták 

DUMAG ® 
 

Hořečnatý koncentrát 
 
Výrobce: Duslo, a.s., Administrativní budova 1236, Šaľa, 92703 Slovensko 
Dovozce: Agrofert, a.s., Pyšelská 2327/2, Praha 4, 14900 

Číslo rozhodnutí o registraci: 3226 
 
Kapalné dusíkaté hnojivo s obsahem hořčíku, hnědavé barvy. Dusík je ve formě dusičnanů 
i amoniakální. V přepočtu obsah živin činí: 136 kg N /m3 a 110 kg Mg /m3 kapalného hnojiva. 
Hnojivo obsahuje i přibližně 1,4% CaO. 
 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Obsah živin hodnota 

Celkový dusík jako N v % 10,0 

Hořčík jako MgO v % 8,0 

Ostatní parametry hodnota 

Hodnota pH 6,0 – 8,0 

Hustota 1 360 kg / m3 

Teplota krystalizace - 10 °C 

Nečistoty na sítě 0,5mm v % 0,0 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): 
kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10 chrom 50. 
 

Rozsah a způsob použití: 
Dusíkaté kapalné hnojivo se používá k přihnojování v době vegetace všech zemědělských 
plodin zvláště náročnější na hořčík. Přednostně se používá jako listové hnojivo. Může se 
používat i v kombinaci s DAM. DUMAG se nemůže používat s jinými hnojivy nebo přípravky 
obsahujícími fosforečnany nebo sírany. S užitkovou vodou se ředí těsně před aplikací. Aplikaci 
postřikování listového hnojiva je možné opakovat 15-20 denních intervalech. 
Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel.  
 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nejezte, nepijte 
a nekuřte při používání. 

 
Podmínky skladování:  
Při skladování nesmí dojít k celkovému ani lokálnímu přehřátí nad 60 °C nebo ochlazení pod 
- 10 °C. Výrobek v malospotřebitelském balení se musí skladovat v originálních neporušených 
a uzavřených obalech, v suchých, hygienicky čistých, dobře větratelných skladech, odděleně 
od potravin, krmiv, pesticidů a obalů těchto látek. 
Zabraňte úniku do vodních zdrojů a kanalizace.  
 
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování 
Datum výroby: 


