
Etiketa/příbalový leták 

YaraLivaTM NITRABORTM  
HNOJIVO ES   
Dusičnan vápenatý (ledek vápenatý) s bórem   
Deklarovaný obsah:    
Celkový dusík N  15,4% 
Dusičnanový dusík (NO3) 14,1% 
Amoniakální dusík (NH4) 1,3% 
Vodorozpustný vápník Ca 18,3% 
Vodorozpustný oxid vápenatý(CaO) 25,6% 
Bór (B) rozpustný ve vodě 0,3% 
Čistá hmotnost: 25 kg 
    
YARA Agri Czech Republic s.r.o.   
Dušní 10, 110 00 Praha 1   
Česká republika   
Telefon: +420 220 183 050   
Fax     : +420 224 810 647     

Fyzikální vlastnosti: 

Částice od 2mm do 4mm v % min 90 
Částice pod 1mm v % max. 3,0 
Částice nad 10 mm v % 0,0 

Rozsah a způsob použití 

Díky svému složení je YaraLiva
TM

 Nitrabor
TM

 optimální hnojivo pro výživu plodin citlivých na nedostatek vápníku. 
Obsah bóru zaručuje lepší dostupnost vápníku pro kořeny. 

Projevem nedostatku vápníku je zakrnění rostlin, tvorba malých listů a tenkých stonků. Dochází k malformaci listů, 
vzniku nekrotických skvrn a žilkových chloróz. Aplikace dusičnanu vápenatého zvyšuje životnost a skladovatelnost 
plodů, hlíz a bulev. 

Doporučené dávkování 

Jádroviny                      150 – 250 kg/ha 
Peckoviny                     150 – 250 kg/ha 
Měkké ovoce               150 – 200 kg/ha 
Brukvovitá zelenina    150-250 kg/ha 
Plodová zeleniny         150 – 200 kg/ha 
  
Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné 
dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních 
diagnostických postupů. 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

První pomoc 

Zasažení očí: co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody. 
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře. 
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého 
mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. 
Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc. 

Plné znění R- nebo H-vět v kapitole 16 bezpečnostního listu. Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích 
jsou uvedené v kapitole 11 bezpečnostního listu.  
 
Podmínky skladování 

Skladujte v suchu. Uchovávejte oddělené od potravin . Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Nepodléhá předpisu ADR/RID. 

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin dle příslušných předpisů. 
 

Původ zboží: Yara Norge AS,Yara Glomfjord 


