
Příbalový leták 

 

NP 18 46 
 

Výrobce: LIFOSA, Litva 

Dovozce: YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 10, Praha1, 110 00 

Číslo typu: 6.1         Č. registrace: 1974 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

N 17,9 % (amoniakální)     PH (1% roztok): 7,3 

P2O5  46,2 %       Granulace 2mm- 4mm: 93 % 

 P2O5  rozp. v citrátu 45,2 %    Specifická hmotnost: 0,98 t/m
3

 Vodorozpustný P2O5  (% celkového P2O5)  93,8 % 

CaO 1,8% 

Fe 2O3 0,5% 

MgO 1,7 % 

S  2,8 % 

 
Obsah rizikových prvků  
splňuje zákonem stanovené limity: 

kadmium 50 mg/kg P2O5, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150 mg prvku na kg hnojiva. 

 

Rozsah a způsob použití: 

NP 18 46 je určeno k základnímu hnojení dusíkem a fosforem v jarním období. 

Dávkování: 

Jarní ječmen   100 až 150 kg 

Obiloviny ostatní   100 až 200 kg 

Řepka    100 až 150 kg 

Cukrovka   200 až 300 kg 

Kukuřice   200 až 300 kg 

Zelenina    200 až 300 kg  

Tyto dávky jsou orientační a je třeba je upřesnit podle konkrétních podmínek 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Prach z hnojiva , v závislosti na koncentraci,dráždí pokožku,dýchací cesty a může způsobovat záněty 

spojivek. Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při práci s hnojivem je zakázáno pít,jíst,kouřit. Je třeba 

dodržovat zásady osobní hygieny,po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem, ošetřit 

vhodným reparačním krémem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, a ochranné brýle nebo 

obličejový štít (S36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28). V případě požáru nebo 

výbuchu nevdechujte dýmy (S41). 

Podmínky skladování: 
Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních 

hnojiv. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Skladované hnojivo je nutno chránit před vnosem látek organického 

původu (sláma,dřevo,oleje apod.) nebo látek alkalicky působících (vápno,cement). Balené se skladuje ve 

skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. 

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13).Chraňte před teplem (S15). Uchovávejte mimo dosah 

hořlavých materiálů (S17). 

Volně ložené se skladuje ve skladech na hromadách do max. výše 6 m, od sebe vzdálených min. 2 m nebo 

v oddělených boxech. Hnojivo je do ČR dodáváno volně loženo nebo v polyetylénových (polypropylénových) 

obalech. Tyto se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. 

Doba použitelnosti: 24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování 

Datum výroby: 
 


