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1. SKLADOVANIE A ZAOBCHÁDZANIE 

 

Hnojivo musí byť skladované v suchých a vetrateľných skladoch s nepriepustnou podlahou, oddelene od ostatných 

hnojív, krmív, potravín, dezinfekčných prostriedkov a bez prístupu priameho slnečného žiarenia a sálavého tepla. 

Pre skladovanie hnojiva platia jednotlivé ustanovenia STN 46 5750. 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. Uchovávajte mimo dosahu 

detí. 

Voľne ložené hnojivá sa skladujú v hromadách do maximálnej výšky 6 m, od seba vzdialených minimálne 2 m, alebo 

oddelene v tzv. boxoch. Hromady musia byť označené názvom hnojiva. Hnojivá vo vakoch (big bag) je možné 

stohovať maximálne do výšky schválenej miestnym úradom a na základe interných pravidiel skladu. Doporučujeme 

stohovať maximálne 2 vrstvy big-bagov na seba. Big-bagy sa stohujú vo forme pyramídy. 

 

 
 

Pri skladovaní ako aj použití je potrebné dodržiavať ustanovenia STN 83 2003, pri práci v laboratóriu dodržiavajte 

STN01 8003. 

Pri používaní vždy používajte samostatný dýchací prístroj alebo celotvárový respirátor s prívodom vzduchu. 
Používajte polomaskový respirátor s filtrom typu P2L alebo lepším. Filter pevných častíc v súlade s EN 143. S 
produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabráňte kontaktu 
s pokožkou, očami alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri práci je potrebné znížiť 
prašnosť na minimum. Hlavne technickými opatreniami je potrebné zaistiť aby v pracovnom prostredí (ovzduší) 
koncentrácia prachu neprekročila hodnotu 6 mg/m³ , tak ako u iných dráždivých prachov. 
 
Použite ochranu očí v súlade s EN 166. Tesne priliehajúce ochranné okuliare. Ak môže dochádzať k vystrekovaniu, 
používajte ochranné okuliare s bočnými krytmi. 
 
Používajte vhodné rukavice testované podľa normy EN 374. Noste vhodné rukavice. Odev s dlhými rukávmi. 
Ochranné topánky alebo čižmy. Noste vhodný ochranný odev. 
 
Nevdychujte (prach, pary, hmlu, plyn). Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. S produktom 
zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabráňte kontaktu s 
pokožkou, očami alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Udržujte osoby a zvieratá mimo ošetrených plôch. Uchovávajte mimo dosahu 
potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Chráňte pred priamym kontaktom s vodou alebo nadmernou vlhkosťou. 
 



Použite technické opatrenia, aby sa splnili expozičné limity na pracovisku. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v 
uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti 
pracoviska. 

 
Predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia: Prípravok a nepoužité zvyšky, odpad znečistený prípravkom a 

jeho obal sa nesmú dostať do riek, stojatých a tečúcich vôd a nádrží. V prírodných rezerváciách a v oblastiach so 

zvýšenou ochranou je aplikácia zakázaná. V oblastiach ochrany prírody, národných parkoch a chránených krajinných 

oblastiach sa smie aplikovať len s predbežným súhlasom príslušného úradu pre ochranu životného prostredia. 

 

2. PRVÁ POMOC 

Všeobecné odporúčania 
Nevdychujte (prach, pary, hmlu, plyn). V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc. 
 
Inhalácia 
Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. 
 
Kontakt s očami 
Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné 
šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. 
Postihnuté miesto netrite. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc. 
 
Kontakt s pokožkou 
Pokožku umyte mydlom a vodou. V prípade podráždenia pokožky alebo alergických reakcií vyhľadajte lekárske 
ošetrenie. 
 
Požitie 
Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Vypláchnite ústa. Osobe v bezvedomí nikdy nič 
nepodávajte cez ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte lekára. 
 
Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci 
Zabráňte kontaktu s očami a dlhodobému alebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou, 
očami alebo odevom. Použite osobný ochranný odev. 
 
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 
Symptómy Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Pocit pálenia. 
 

V prípade potreby ošetrujúci lekár môže liečbu konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v 

Bratislave, č. telefónu: 02/ 54774166. Tieto opatrenia musia byť zahrnuté do pravidiel o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, ktoré vydáva organizácia v zmysle§ 133 ZP pre každé konkrétne pracovisko, v 

ktorom sa s hnojivom pracuje. 

 


