
                                                                                                             
MELASOVÉ  VÝPALKY  ZAHUŠTĚNÉ, organické hnojivo 

Výrobce:  LIHOVAR CHRUDIM a.s., Tovární 264, 537 60 Chrudim IV 
č.rozhodnutí o registraci: 0191                                                                   číslo typu: 18.1. d) 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti : 
vlastnost     hodnota
vlhkost v %     max. 65,0 
spalitelné látky ve vysuš. vzorku v %              min. 65,0 
draslík jako K2O ve vysuš. vzorku v %              min.   8,0 
celkový dusík jako N ve vysuš.vzorku v % min.   3,0 
hodnota pH      5,0 až 7,0 
Obsah rizikových prvků 
Výrobek splňuje zákonem stanovené limity  (v mg/kg sušiny): 
kadmium 2,  olovo 100,  rtuť 1,0,  arsen 10,  chrom 100,  molybden 5,  nikl 50,  zinek 300. 
 
Rozsah a způsob použití 
Hnojivo se doporučuje používat k základnímu podzimnímu hnojení. Možné je použití rovněž k 
regeneračnímu jarnímu hnojení. Draslík a dusík se vyskytují ve formě, která zabraňuje vyplavování 
těchto prvků v zimním období a na jaře. Doporučuje se toto využití: 
     Rozstřikování výpalků po sklizni obilí na strniště a na pořezanou slámu a následné       
          zapracování do půdy. 
     Rozstřikování výpalků po sklizni okopanin, zeleniny, cibule, kukuřice a následné        
          zapracování do půdy. 
 
Doporučené dávkování 
Rozstřikování na pole v období vegetačního klidu ve dvou až tříletém cyklu. 
Kultura    dávka v t/ha
obiloviny    2,5 - 3,0 
okopaniny, cukrovka, brambory 3,5 - 4,0 
kukuřice a zelenina   3,5 - 4,0 
cibule     2,5 - 3,0 
Uvedené dávky jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky podle zásoby 
draslíku a dusíku v půdě a vlivu předplodiny nebo podle objektivních diagnostických postupů 
(rozbory půd a rostlin). 
Pokud půda vykazuje velmi malou zásobu dusíku a draslíku, je třeba volit doporučené dávky při horní 
hranici.Půda se silně kyselou reakcí se nehnojí.  
Zpracování melasových výpalků do půdy musí být provedeno do 24 hodin po aplikaci.   
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Melasové výpalky zahuštěné jsou nejedovaté, nehořlavé, nevýbušné a netvoří nebezpečné výpary. Při práci 
s hnojivem nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte běžné zásady osobní hygieny, po práci si omyjte ruce vodou a 
mýdlem a ošetřete vhodným  reparačním krémem. 
První pomoc  
Při zasažení očí: rychle a důkladně vypláchnout proudem čisté vody 
Při požití: vypít 0,5 litru vlažné vody a vyhledat lékařskou pomoc  
Při zasažení: důkladně opláchnout postižená místa větším množství vlažné pitné vody.   
Podmínky skladování 
Volně ložené melasové výpalky zahuštěné se skladují v uzavřených ocelových nádržích, označených názvem 
skladovaného hnojiva. 
Hnojivo je dodáváno volně ložené v čistých a uzavřených železničních nebo automobilových cisternách. Pro 
přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce.  
Doba použitelnosti 
Je-li výrobek dopravován a skladován podle pokynů stanovených tímto příbalovým letákem, ručí 
výrobce za jakost 3 měsíce ode dne uskutečnění dodávky. 
Datum výroby:    Číslo výrobní šarže: 
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