
LOVODAM 30 – univerzální kapalné hnojivo 

Výrobce:  Lovochemie, a.s., Terezínská 57, Lovosice  

Balí, dodává:  A.G.Service s.r.o., Chotěšov 167, Vrbičany | www.agservice.cz 

Popis směsi:   Směs vodného roztoku dusičnanu amonného a močoviny 
 

Chemické a fyzikální vlastnosti 
     Celkový dusík: 30 % z toho: 

Amidický: 15 % | Amonný: 7,5 % | Nitrátový: 0,5 % | Biuret: max 0,5 % 
 
Rozsah a způsob použití 
LOVODAM 30 se používá k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou, k přihnojování 
během vegetace a k urychlení rozkladu zaorané slámy. Aplikaci lze provádět postřikovači 
a hnojivou závlahou. Pro základní dusíkaté hnojení jej lze použít neředěný, a to ke všem 
plodinám, nejčastěji během předseťové přípravy půdy. K přihnojování plodin během 
vegetace se používá buď v koncentrovaném stavu (obiloviny, řepka, travní porosty) nebo 
zředěný (u většiny ostatních plodin). V případě ředění DAMU je nutné dodržet minimální 
ředění 1 díl DAMU a 7 dílů vody. Při menším ředění může dojít k popálení porostu! Velmi 
vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a dusíkem. Při použití je 
třeba respektovat příslušné předpisy pro ochranu včel.  
 

Je nutné dodržet min. ředění 1 díl DAMu a 7 dílů vody! 
 

Doporučené dávkování DAM v ml/10 m2: 

Plodina  

obilniny 400 - 1000 

okopaniny 200 – 600 

olejniny 400 – 600 

krmoviny 300 – 500 

zelenina 100 - 300 

Datum výroby: 
 

Balení: 5 l (+- 6,5kg)  10 l (+- 13 kg) 20 l (+- 26 kg) 

 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
LOVODAM 30 může ohrožovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení 
očí a při opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě a může být příčinou 
přecitlivělosti, případně ekzémů. Při manipulaci je nutno používat pracovní prostředky  
k ochraně pokožky a očí, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po práci je nutno pečlivě omýt 
ruce a ošetřit je regeneračním krémem. Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami 
 

Podmínky skladování 

LOVODAM 30 se skladuje v uzavřených zásobnících a při skladování nesmí dojít  

k celkovému ani lokálnímu přehřátí nad teplotu 130 °C. Hnojivo působí korozivně  

na barevné kovy (zejména slitiny mědi). Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku 

je nutné bezprostředně po použití řádně propláchnout vodou. LOVODAM 30 a zbytky jeho 

aplikačních roztoků nesmějí znečistit vodní zdroje včetně recipientů povrchových vod. 

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319 

Signální slovo: varování 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. 
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: 
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: 
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P501 Obsah/obal předejte oprávněné osobě k likvidaci. 


