
Etiketa/Příbalový leták 

 
UPOZORNĚNÍ 

Před pouţitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták 

Pro profesionální uţivatele je na poţádání k dispozici bezpečnostní list 

 

YaraVita Gramitrel 
 

Formulované  hnojivo na list pro obiloviny 

 

 

 

HNOJIVO ES 

 

Typ hnojiva:   Směs stopových živin  měď (Cu), mangan (Mn) a zinek (Zn) s dusíkem (N) 

a hořčíkem (Mg)  

 
Pouţívat jen v případě skutečné potřeby. 

Nepřekračovat doporučené dávkování. 

 

Deklarovaný obsah: 

Dusík (N) celkem                            3,9% = 64 g/l     

      Dusík (N) močovinový                      3,9% = 61 g/l 

Hořčík (MgO) celkem                   15,2% = 250 g/l MgO 

Měď  (Cu)                                        3,0% = 50 g/l  

Mangan (Mn)                                   9,1% = 150 g/l  

Zinek (Zn)                                        4,9%    = 80 g/l 

 

Obsah balení:  10 l 
 

Čistá hmotnost: 16,46 kg 

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

Tel: +420 224 810 650, FAX: +420 224 810 647 

 

 
             

Obsahuje oxid měďný a sloučeniny manganu. Zdraví škodlivý: nebezpečí 
vážného   poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požívaním. 
Nevdechujte sprej. 

 

 

ŠKODLIVÝ 

 
Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dluhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny 
nebo bezpečnostní listy. 

 

 
NEBEZPEČNÝ PRO  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



 

YaraVita Gramitrel 

 
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE: 

Obiloviny:  1 l/ha od fáze 2. listu na podzim (Zadok 12). Na jaře 2 l/ha od fáze odnoţování 

do objevení 2. kolénka (Zadok 27-32). V případě potřeby 1 l/ha od fáze plně vyvinutého 

praporce do začátku metání (Zadok 39-49).  

Dávka vody: 200 l/ha. 

 

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

VŢDY DODRŢUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ. 

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin 

naplněné nádrţe. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.   

 

TANK MIX / KOMBINACE 

Pečlivě pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodrţujte instrukce pro pouţití a rady o tom, zda 

by  produkt (y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají 

kontrole ze  strany společnosti Yara  mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a 

proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost 

konečného uţivatele. Pokud budete pouţívat nevyzkoušené kombinace produktů, 

doporučujeme vám nejprve pouţít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před 

aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky 

www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důleţité informace, případně kontaktujte Yara pro 

specifické rady.  

UPOZORNĚNÍ 

Produkt je určen k pouţití 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 pouţívejte  vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i 

po pouţití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. 

SKLADOVÁNÍ 

Uchovávejte v chladném a suchém skladu  chemikálií mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před 

mrazem a jinými klimatickými extrémy (např. teploty nad 40°C). 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZOPDOVĚDNOST 

Společnost Yara zaručuje,  ţe produkt v neotevřené nádobě je  v souladu  s chemickým 

popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě 

dodrţovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. 

Jelikoţ výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a uţití tohoto produktu jsou 

zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara, není poskytována ţádná záruka, ani výslovná, 

ani automatická, na výsledky pouţití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara 

nesmí v ţádném případě překročit cenu pouţitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá 

rizika vyplývající ze skladování, pouţívání či aplikace produktu. Zboţí je prodáváno 

v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara Phosyn Ltd. (tyto 

Podmínky jsou k dispozici na vyţádání nebo na www.yaravita.com). Pouţíváním produktu se 

kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními  podmínkami.  

 

Vyrobeno YARA UK Ltd, Pocklington, YORK YO42 1DN, Velká Británie 

http://www.tankmix.com/
http://www.yaravita.com/

