dátum vydania: Január 2019

NP 18-46 (Hnojivo ES)
Diammonium Phosphate DAP 18:46 (EC Fertilizer)
Typ hnojiva:

Hnojivo NP

Distribútor v EÚ: RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wienerbergstraße 3, 1100 Wien, Austria
Distribútor v SR: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. , Pri trati 15, 820 14 Bratislava, Slovenská republika
Celkový dusík (N) v %
(obsah amoniakálneho dusíka) v %
Celkový fosfor (P2O5) v %
(z toho P2O5 rozpustný vo vode) v %
Celková síra (S) v %

18,0
18,0
46,0
90,0
2,5

granulácia 2 - 5 mm (min. 93%)
Pre konkrétne plodiny je vhodné upresniť dávky a ich prípadné delenie, najlepšie podľa zásoby fosforu v pôde,
prípadne aktuálneho stavu rastlín.
Rozsah a spôsob použitia: Hnojivo sa odporúča používať pri zásobnej aplikácií fosforu ako živiny do pôdy
v rámci predsejbovej prípravy (jeseň / jar).
Podmienky skladovania: Hnojivo musí byť skladované v suchých a vetrateľných skladoch s nepriepustnou
podlahou, oddelene od ostatných hnojív a krmív. V skladoch musí byť zabránené nekontrolovanému prístupu
osôb, hlavne detí. Hnojivo nesmie byť ani prechodne skladované vo vlhkom prostredí. Hnojivo ani jeho zbytky
nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd. V miestach uloženia hnojiva je nebezpečné pracovať
s otvoreným ohňom a zvárať. Uchovávajte oddelene od potravín (S14). Uchovávajte mimo dosahu detí (S2).
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Hnojivo môže ohroziť zdravie. Prach v závislosti na
koncentrácii pôsobí dráždivo až leptavo na pokožku, dýchacie cesty a oči, môže spôsobovať zápaly spojiviek. Je
potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, používať ochranné okuliare, prípadne respirátor. Pri práci a pred
jedlom je potrebné umyť ruky teplou vodou, mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Chráňte pred deťmi! Pri
zasiahnutí očí je potrebné čo najrýchlejšie a najdôkladnejšie vyplachovať oči prúdom čistej vody. Pri náhodnom
požití je potrebné okamžite vypiť 0,5 lit. vlažnej vody a vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí pokožky je potrebné
pokožku rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne ale bez veľkého mechanického
dráždenia umyť vodou, mydlom a odložiť zasiahnutý odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo
zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekársku pomoc!
Doba použiteľnosti: 18 mesiacov pri dodržaní predpísaných podmienok skladovania
Balenie: big-bag 600 kg, 1000 kg
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