Instructies voor veilige
opslag en handling
van stikstofmeststoffen

In deze folder staat hoe u stikstofmeststoffen veilig kunt verwerken en
opslaan, met zorg voor uw veiligheid en behoud van de productkwaliteit.
Wanneer u de instructies opvolgt, blijft de oorspronkelijke kwaliteit van de
meststoffen goed behouden. Daardoor kunnen ze optimaal worden ingezet.
Door de instellingen van uw strooier, o.a. de strooibreedte, af te stemmen
op gegevens van de fabrikant (www.oci-agro.com) zorgt u voor een goed
strooibeeld van de meststoffen.

Opslaginstructies voor verpakte
meststoffen (in big-bags)

Goede opslagmethoden
•

•
•

Sla de meststoffen op in een overdekte,
droge en geventileerde ruimte en plaats de
big-bags op pallets.
Zorg voor een vlakke ondergrond.
Stapel de big-bags trapsgewijs op elkaar
voor stabiliteit; stapels mogen niet meer
dan drie zakken hoog zijn.

Noodgedwongen buitenopslag van
meststoffen: alleen kortdurend!
Wanneer u toch genoodzaakt bent de
meststoffen buiten op te slaan, tref dan de
volgende maatregelen:
• Plaats de big-bags op pallets.
• Plaats de big-bags indien mogelijk op een
plek in de schaduw.
• Bedek de stapel bij voorkeur met een wit
dekzeil zodat minder warmte wordt aangetrokken.

Veiligheid
•
•
•

Meststoffen niet buiten opslaan!
•

•

Voorkom dat de gezakte stikstofhoudende
meststoffen grote temperatuursschommelingen ondergaan tussen 25ºC en 40ºC.
Dit kan de kwaliteit van de korrels aantasten.
Water kan het effect van een vergrootglas
hebben op de meststoffen, hetgeen risico’s
voor de brandveiligheid met zich meebrengt.
Bovendien kan het water bij het legen van
de big-bags in de strooier stromen.

•
•
•

Ga nooit onder een big-bag staan.
Stapels mogen niet meer dan drie pallets
of drie big-bags hoog zijn.
Leg een verkeerd gestapelde big-bag
onmiddellijk goed. Plaats de zakken altijd
trapsgewijs op elkaar voor stabiliteit.
Gebruik geen beschadigde pallets.
Gebruik veiligheidshandschoenen bij
de verschillende opslaghandelingen.
Big-bags mogen alleen met een
goedgekeurde hef- of hijsinstallatie
worden verplaatst.

Optillen en verplaatsen van big-bags
•
•
•

•

Big-bags zijn goed recyclebaar

Gebruik altijd geschikte hulpmiddelen
en een goedgekeurde hef- en hijsinstallatie!
Til big-bags altijd aan de hengsels op.
Gebruik alleen hefvorken met afgeronde
randen. Hoekige vorken beschadigen de
hijslus waardoor het risico ontstaat dat
de zakken vallen.
Steek de hijslus recht van voren aan.

Gebruik alleen hefvorken met
afgeronde randen

Ga nooit onder een zware

Sla de meststoffen op in

lading lopen of staan

een overdekte, droge en
geventileerde ruimte

•

•
•

•

Snijd de big-bags niet open tijdens het
verplaatsen en laat deze niet op de grond
vallen.
Til een big-bag niet op wanneer een hijslus
er niet stevig uitziet.
Voor het opensnijden en legen van big-bags
dient u veilig opzij van de zak te gaan staan
en een lang mes te gebruiken. Maak een
inkeping in de vorm van een omgekeerde T
op de hiervoor gemarkeerde stippellijn. Dit
zorgt ervoor dat de zak geleidelijk leegloopt.
Na het legen kunnen de big-bags niet
worden hergebruikt. Zij dienen te worden
verwijderd naar een speciale afvallocatie.
Het recycling-logo toont aan dat OCI Agro
investeert in het hergebruik van lege meststofverpakkingen. Neem contact op met uw
distributeur voor het verwijderen van uw
lege big-bags.

Bedek de stapel bij voorkeur

Bescherm de meststoffen tegen

met een wit dekzeil zodat

vocht en zonlicht

minder warmte wordt aangetrokken

Maak een inkeping in de vorm
van een omgekeerde T op de
hiervoor gemarkeerde stippellijn

Opslaginstructies voor
meststoffen in bulk

Opslag in loods

Opslag in bulksilo

•

•

•

•
•

Houd de meststoffen uit de buurt van
brandbare materialen (lege big-bags, pallets,
etc.), landbouwproducten (graan, stro, hooi,
voeders, etc.) en potentiële bronnen van
verontreiniging (brandstof, bestrijdingsmiddelen, etc.).
Voorkom contact met hete voorwerpen en
oppervlakten (zoals lampen en schakelaars).
Rook niet in de opslagruimtes.
Vermijd contact met zuren en met alkalische
stoffen, zoals ongebluste kalk of cement.
Bij brand waarschuw de brandweer en blus
met veel water.

•
•
•

Zorg dat de silo schoon en droog is voordat
deze weer gevuld wordt.
Controleer op scheuren en lekkages.
Sluit de aftapschuif af, zodat niemand er
meer product uit kan laten lopen.
Als het strooiseizoen voorbij is sluit dan de
inblaasleiding en de ontluchtingspijp luchtdicht af, zodat er geen vocht in de silo kan
komen.

Handling
•

•
•

•

Sla de meststoffen op in een schone en
geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat in de
ruimte geen vocht kan toetreden.
De ondergrond dient waterdicht en vochtvrij
te zijn.
Sla verschillende meststoffen apart op,
sommige soorten meststoffen gaan namelijk
niet samen.
Dek de bulkhoop direct na aankomst af met
transparante plastic folie.

•

•

•

Voorkom verplaatsing of handling van de
producten zo veel mogelijk om de kwaliteit
van de korrels niet aan te tasten.
Voorkom dat het materiaal hard valt bij het
laden en lossen met shovels of transportbanden.
Ruim gemorste meststoffen onmiddellijk op
en zorg ervoor dat eventueel morsproduct
niet in het water of het riool terechtkomt.

OCI Agro heeft al meer dan 80 jaar ervaring met de
productie van hoogwaardige stikstofmeststoffen.
De producten voldoen aan de EU-voorschriften voor
meststoffen en aan de bepalingen in Verordening (EG)
nr. 2003/2003.
info.agro@ocinitrogen.com
www.nutrinorm.nl
www.oci-agro.com
www.ocinitrogen.comThe N

Deze informatie wordt u aangeboden door uw leverancier van kwaliteitsmeststoffen.
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