Příbalový leták

YaraVera AMIDAS
40 % N + 5,6 % S

HNOJIVO ES
Typ hnojiva: A.1.16 Močovina se síranem amonným N (S) 40 (5,6)
Deklarovaný obsah:
Dusík (N) celkový N

40 %
močovinový N 35 %
amonný N
5%

Maximální obsah biuretu:

0,9 %

Síra (S) vodorozpustná

5,6 %

Čistá hmotnost:

500 kg

Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, 110 00 Praha 1, IČ: 45805709

Původ zboží Yara Sluiskil, Nizozemí
Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830
Rozsah a způsob použití
YaraVera 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 kg/ha:
pšenice a ozimý ječmen 100 – 300
žito, jarní ječmen, oves 150 – 250
řepka olejná podzimní aplikace 80 – 100 kg
řepka olejná 100 – 300
brambory 150 – 300
kukuřice 300 – 400
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).
Fyzikální vlastnosti:
Specifická hmotnost 780 Kg/m3
Průměrná velikost granulí 3,2 mm
Podíl granulí pod 1,6 mm max. 1%
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte prach (S22).
Používejte vhodné ochranné rukavice (S37). Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej
(S39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S26).

Podmínky skladování:
Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo
v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Hnojivo ve vacích a pytlech v suchých
skladech k tomu určených. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo
na paletách do výše maximálně 3,5 m. PE obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin
dle příslušných předpisů.
Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky.
Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
Doba použitelnosti: 24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování
Více na www.yaraagri.cz

