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Інформація про продукт  

Сфера застосування 

Амонію сульфат добривний - гранульоване азотне добриво, що 

містить у своєму складі вторинний поживний елемент - сірку (в 

сульфатній формі) і мікроелемент залізо. Найбільш ефективним є 

використання амонію сульфата добривного на лужних і 

нейтральних ґрунтах для основного и рядкового внесення, для 

забезпечення азотного живлення під час вегетації під усі 

сільськогосподарські культури. Може застосовуватись в якості 

сировини для приготування тукосумішей. Рекомендації щодо норм 

внесення амонію сульфата добривного: пшениця озима – 200 

кг/га; ярові зернові – (100-150) кг/га; кукурудза – (300-400) кг/га; 

буряк цукровий – (450-500) кг/га; соняшник – (200-250) кг/га; 

рапс - (300-350) кг/га. 

Зовнішній вигляд Гранули білого або сіро-бурого кольору 

Молекулярна формула Амонію сульфат - (NH4)2SO4, 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію 
Серія А № 02635 

Реєстраційні номери згідно з 

Регламентом (ЄС) №1907/2006 (REACH) 
01-2119455044-46-0091 

Гарантійний термін зберігання 
Упакованого — 2 роки від дати виготовлення; 

не упакованого – 6 місяців від дати виготовлення 

Термін придатності Не обмежений 

Пакування 

Мішки вагою 50кг, м’які поліпропіленові контейнери разового 

використання місткістю до 1000 кг. Можливе відвантаження 

навалом. 

Умови зберігання  

і застосування 

Зберігати в упаковці виробника в критих сухих складських 

приміщеннях, які унеможливлюють потрапляння атмосферних 

опадів та ґрунтових вод або забруднення продукту. З метою 

запобігання ризиків для людини і оточуючого середовища, 

дотримуватися рекомендації відносно застосування у сільському 

господарстві і приватному секторі у відповідності з нормами 

внесення 

Інформація про 

транспортування 

Вантаж не класифікується як небезпечний згідно з міжнародними 

правилами перевезення. Продукт транспортують всіма типами 

транспорту (залізничним, автомобільним, морським, повітряним) 

згідно з правилами перевезення, що діють на даному вигляді 

транспорту. Обов’язкова наявність знаку «Берегти від вологи». 



Фізико-хімічні показники 

Найменування показників і одиниць виміру 
Норма 

Марка А Марка В 

Зовнішній вигляд Гранули білого або 

сіро-бурого 

кольору 

Гранули білого або 

сіро-бурого 

кольору 

Масова частка азоту (N), %, не менше 20 20 

Масова частка загального заліза у перерахунку на 

оксид заліза (ІІІ) (Fe2O3), %, не більше 
1 3 

Масова частка вільної кислотності у перерахунку на 

сірчану кислоту (H2SO4), %, не більше 
0,8 0,8 

Масова частка загальних сульфатів у перерахунку 

на сірку (S), % 
24 Не менше 22 

Масова частка води, %, не більше 1 1 

Гранулометричний склад: 

масова частка гранул розміром 

- від 1 до 4 мм, %, не менше 

- менше 6 мм, % 

 

 

90 

100 

 

 

90 

100 

Статична міцність гранул, МПа (кгс/см2), не менше 2(20) 2(20) 

Розсипчастість, % 100 100 

 


