
Etiketa dle Souhlasu UKZUZ 182425/2021 ze dne 08.10.2021 
 

ARY-AMIN C® 
Pomocný rostlinný přípravek 

 

Výrobce: Dadelos Agrosolutions S.L.U., Paseo Ruzafa 20, 4 ° – 1, 46002 Valencia, Španělsko 

Dovozce: Arysta LifeScience SAS, Route d’Artix, BP80, 64150 Noguères, Francie  

Dodavatel: UPL Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, tel: 606 675 715 

 

Evidenční číslo vzájemného uznání: V720  

 

Chemické a fyzikální vlastnosti  

Vlastnost Hodnota 

Celkový dusík (N) v % 6,0 

Močovinový dusík v % 1,8 

Draslík (K) v % 0,1 

Hořčík rozpustný ve vodě jako Mg v % 1,0 

Mangan rozpustný ve vodě jako Mn v % 0,5 

Zinek rozpustný ve vodě jako Zn v % 0,5 

 Dále obsahuje aminokyseliny 

 

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR. 

 

Pomocný rostlinný přípravek ARY-AMIN C je komplex aminokyselin rostlinného původu a vybraných živin.  
Výrobek je určen k listové aplikaci. 
 

Rozsah a způsob použití: 

ARY-AMIN C optimalizuje syntézu chlorofylu, zlepšuje účinnost využití dusíku a zmírňuje abiotický stres 

v nepříznivých podmínkách.  

 

Plodina Dávkování Termín aplikace 

Řepka olejka 2 - 4 l/ha Před stresem a v klíčových fázích vývoje 

Cukrovka 2 – 3 l/ha Před stresem a v klíčových fázích vývoje 

Brambor 2 – 3 l/ha 
Před stresem a v klíčových fázích vývoje, 

v intervalu 14 dní  

Obilniny 1 – 2 l/ha Před stresem a v klíčových fázích vývoje 

 

Před použitím dobře protřepejte. 

Minimální dávka vody je 100 l/ha.  

V případě kombinací s jinými přípravky či hnojivy přidejte ARY-AMIN C do postřiku jako poslední. 

 

Mísitelnost: 

ARY-AMIN C je mísitelný s většinou běžně používaných přípravků a hnojiv po konzultaci s jejich výrobci. 

Kompatibilitu směsi před použitím ověřte. 

Nemíchejte s přípravky s extrémním pH (<2 nebo >11). Nemíchejte s přípravky obsahujícími měď. 

Nemíchejte koncentráty, ARY-AMIN C přidávejte do nádrže postřikovače naplněné vodou alespoň z 1/3 objemu. 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 



Návrh etikety ze dne 21.09.2021 
 

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s 
místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. 
 

Neznečišťujte vody pomocným rostlinným přípravkem nebo jeho obalem.  (Nečistěte aplikační zařízení v 

blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Před použitím si přečtěte návod k použití. 

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Při manipulaci a práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky: ochranné rukavice, pracovní oděv, 

ochranné brýle. Po skončení práce si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem. 

 

Podmínky skladování a zneškodnění obalů: 

Skladujte v originálních a dobře uzavřených obalech při teplotách 5 až 35 °C. Chraňte před mrazem, vlhkostí a 

přímým slunečním svitem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv v suchých, čistých a větratelných 

skladech v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a otevřeného ohně. Pomocný rostlinný přípravek není hořlavý.  

Prázdné obaly nepoužívejte k jiným účelům. Prázdné obaly vypláchněte, znehodnoťte a předejte do 

separovaného sběru k recyklaci. NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁZDNÝMI OBALY. 

 

Přípravek se dodává balený. Objem balení: 10 L 

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

od data výroby 

Číslo šarže: uvedeno na obalu      

Datum výroby: uvedeno na obalu 

 

 


