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YaraVitaTM ACTISILTM 
Organický stabilizovaný křemík k aplikaci na list  

Pomocný rostlinný přípravek 

Upozornění 

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták 

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list 

 

Dovozce: YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1,110 00 

 
Výrobce: BIO MINERALS N.V., Zenderstraat 12, B-9070 Destelbergen, Belgie 

 

Evidenční číslo vzájemného uznání: V636 

 

Typ látky: cholinem stabilizovaná orthokřemičitá kyselina (ch-OSA®) 

 

Deklarovaný obsah: 

Celkový křemík (Si) min.  0,5 % 

 

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg pomocné látky) 

kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; chrom 50. 

 

Popis a použití přípravku: 

Aktivní látkou v přípravku YaraVita ACTISIL je choline stabilizovaná (ortho) křemičitá 

kyselina. Tato stabilizovaná forma zajišťuje, že kyselina (ortho) křemičitá zůstává v nízké 

molekulární hmotnosti a tím může být lehce absorbována rostlinami. To znamená, že nízká 

dávka tohoto listového přípravku uspokojí nároky rostliny na křemík. Studie ukázaly, že 

použití přípravku YaraVita ACTISIL může zlepšit kvalitu plodiny (např. pevnost plodu a 

skladovatelnost), zvýšit výnos odolnost vůči fyzickému stresu (sucho, teplo). 

 

Listová aplikace: 

Dávkování: 1 l rozpustit v 300 – 1 000 l. vody na hektar v týdenních intervalech dle 

požadavků. 

 

Hnojivá zálivka: 

YaraVita ACTISIL může být též použit při fertigaci. 

Dávkování: 0,5 l/ha rozpustit v 1 000 l. vody 
 

Doporučené dávkování a termín aplikace: 

 

Ovoce: (drobné ovoce, peckoviny, jádroviny) 

Aplikace na drobné ovoce (maliny, borůvky): 

Používat každý týden na začátku vytváření plodu 

Počet dávek: 4 – 8 

Dávka: 0,4 l ve 400 l vody na hektar 

 

Jahody:  

Počet dávek: 4  

Dávka: 0,4 l ve 400 l vody na hektar 
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Aplikace na peckoviny a jádroviny 

Používat každý 7 – 10 den po začátku kvetení 

Počet dávek: 4 – 8 

Dávka: 0,3 l ve 300 l vody na hektar 

 

Zelenina: (polní i skleníková) 

Plodová zelenina:  

Používat každý 7 – 10 den po začátku vytváření plodu 

Počet dávek: 3 – 6 

Dávka: 0,4 l ve 400 l vody na hektar 

 

Listová zelenina: 

Používat každý 7 – 10 den po začátku tvorby listové plochy 

Počet dávek: 2 – 4 

Dávka: 0,4 l ve 400 l vody na hektar 

 

Brukvovitá zelenina: 

Používat každý 7 – 10 den po výsadbě 

Počet dávek: 2 – 4 

Dávka: 0,3 l ve 300 l vody na hektar 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Piktogramy nebezpečnosti:  

  
Standardní věty o nebezpečnosti:  

H290 Může být korozivní pro kovy. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

Prevence:  

P260-b Nevdechujte plyny ani páry. 

P280-d Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranu očí / obličeje. 

Reakce:  

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

P351 Oplachujte několikrát opatrně vodou několik minut. 

P338 Odstraňte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a pokračujte ve vyplachování. 

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.. 

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): 

P361-a Okamžitě odstraňte všechny kontaminované oblečení. 

P353-a Opláchněte pokožku vodou. 

Skladování: 

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. 

 

Podmínky skladování: 

Uchovávejte při pokojové teplotě na tmavém místě. 
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Upozornění: 

Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě výše. Neaplikujte za 

extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající 

půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. 

Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití 

vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. 

Obchodní podmínky – omezená záruka a zodpovědnost: 

Společnost Yara Phosyn zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem 

uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady 

byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých 

klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti 

Yara Phosyn, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití 

produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu 

použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či 

aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti 

Yara. (tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje 

k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami.  

 

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby 

 

Balení: 1 l 

 

Čistá hmotnost: 1,12 kg 

 

Více na www.yaraagri.cz 
Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830 

 

 

http://www.yaraagri.cz/

