
                                                                                                                                                                         

 

YaraVeraTM AMIDAS 
Hnojivo CE N(S)  40 +(5,6) 

Označení typu: KFV 1(C)(I)(a)(i): Minerální hnojivo s makroživinami 

 

40% CELKOVÝ DUSÍK (N)  

  5% amonný-N 

  35% močovinový-N 

14% CELKOVÝ OXID SĺROVÝ (SO3) (= 5,6 % S) 

 

Výrobce: Yara Sluiskil B.V.,  Industrieweg 10, 4541HJ, Sluiskil, Nizozemsko, tel: +31 115 474 444  

Distribuce: YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, 110 00 Praha 1, Česká republika, Telefonní 

číslo: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com, www.yaraagri.cz.  

Telefoní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 83 

Granulometrie: GRANULE, 99% výrobku projde sítem s oky o velikosti 1,6mm.  

Složky (>5 %): (Všechny KSM1 [1]): močovina (CAS 57-13-6), síran amonný (CAS 7783-20-2). [1] Látky 

a směsi původního materiálů. 

Návod a dávkování: YaraVeraTM AMIDAS je koncentrované granulované dusíkaté hnojivo se sírou 

určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Díky 

velikosti granulí (3,2 mm) lze v porovnání s prilovanou močovinou zajistit rovnoměrnější aplikaci při 

rozmetání. Tato rovnoměrnost je daleko vyšší než při použití prilované močoviny, u které jsou částice 

daleko menší a se vzrůstající šířkou aplikace a sílícím větrem je nerovnoměrnost aplikace N výrazná. 

Pro základní hnojení se močovina se sírou aplikuje na povrch půdy. Pokud se do 24 hod. po aplikaci 

neočekává déšť, je nutné močovinu ihned po aplikaci zapravit, aby nedocházelo ke ztrátám N do 

ovzduší ve formě plynného čpavku. 

Doporučené dávkování:  

Pšenice a ozimý ječmen                     100 – 300 kg/ha 

 žito, jarní ječmen, oves                      150 – 250kg/ha 

 řepka olejná podzimní aplikace         80 – 100 kg/ha 

 řepka olejná                                         100 – 300kg/ha 

 brambory                                              150 – 300 kg/ha 

 kukuřice                                                300 – 400 kg/ha 

https://www.google.com/search?q=Yara+Sluiskil+B.V.%2C++Industrieweg+10%2C+4541HJ%2C+Sluiskil%2C+The+Netherlands%2C+&source=hp&ei=vOQiY8nGM4uOxc8P9La6uAI&iflsig=AJiK0e8AAAAAYyLyzEbhDyuN20C3NJ-OCuXLlu6RT9Aw&ved=0ahUKEwjJlIr2spb6AhULR_EDHXSbDicQ4dUDCAc&uact=5&oq=Yara+Sluiskil+B.V.%2C++Industrieweg+10%2C+4541HJ%2C+Sluiskil%2C+The+Netherlands%2C+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQAFgAYNkJaABwAHgAgAFniAFnkgEDMC4xmAEAoAECoAEB&sclient=gws-wiz


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 (např. rozbory půdy a rostlin). 

Podmínky skladování: Skladujte chráněné na suchém a rovném povrchu, na paletách. Chraňte před 

přímým slunečnÍm zářenÍm a teplem. Vaky rovnáme do tvaru pyramidy. Neskládejte na sebe více jak 

3 vaky, aby nedošlo k poškození vaků, zřÍcenÍ nebo zničenÍ podkladových palet. Skladuje se odděleně 

od jiných hnojiv a chraňte je před znečištěním. Skladovací prostor musí být zabezpečen proti vniknutí 

vlhkosti. 

Informace o bezpečnosti a životním prostředí: Výrobek není klasifikován podle nařízenÍ 

(ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS) jako nebezpečný. Viz příslušná označení na oblalu.  

Výstražné symboly nebezpečnosti: Odpadá 

Signální slovo: Žádné signální slovo.  

Standardní věty o nebezpečnosti: Nelze použít.  

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nelze použít. 

Tento produkt není hořlavými materiálem, ale pokud dojde k požáru, může dojít k rozkladu a uvolnění 

nebezpečných výparů. Uchovávejte odděleně od jiných materiálů. Chraňte před teplem, jiskrami a 

otevřeným ohněm. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. V případě 

požáru nebo rozkladu nedýchejte výpary. V případě požáru: k hašení použijte záplavu vody. Doplňující 

či podrobné informace vzhledem k bezpečnému zacházení a vlivu na životní prostředí, včetně pokynů 

pro první pomoc jsou uvedeny v bezpečnostním listu daného hnojiva. 

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci si důkladně 

omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění 

očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 224 919 293 

Hnojivo spadá do působnosti směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany 

ze zemědělských zdrojů. Hnojivo obsahuje dusík, a proto je možné jej v ohrožených oblastech použít 

omezeně. Na stanovištích mimo ohrožené oblasti lze hnojivo použít bez omezení. 

Všeobecné informace: JEN PRO PROFESIONÁLNĺ POUŽITĺ. 

Balení: 500kg 

Doba použitelnosti: 3 roky při skladování v původních neporušených obalech a při dodržení podmínek 

skladování  

Datum plnění: na obalu 

Kód produktu: PA421G 

Více informací na: www.yaraagri.cz 


