
 
 

YaraBela SULFAN   
24%N + 6%S 

  

 

HNOJIVO ES 
Typ hnojiva:  Dusičnan amonný N (S)  24 (6) 

 

Deklarovaný obsah:   

Dusík (N) celkový N                                24% 

                                       dusičnanový N  12%  

                                       amonný N          12% 
 

Síra  (S)  vodorozpustná                                  6% 

 
 

 

 

 

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

 

 

 



 

 

Rozsah a způsob použití  
 

YaraBela Sulfan  je dusíkaté hnojivo s 24%N a  6% síry (S). Ideální pro regenerační hnojení řepky a ozimé pšenice díky vhodnému 

poměru rychlého nitrátového a amoniakálního dusíku  - poměr stejný jako u LAV – polovina N v nitrátové formě a polovina v 

amoniakální formě. Díky obsahu 7% CaO okyseluje půdu v daleko menší míře než ostatní hnojiva obsahující síran amonný. 

Používá se na základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace u jarního ječmene a cukrovky. Hnojivo je vhodné zejména pro 

rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny, brambory).  

 

Doporučené dávkování 

Kultura Dávka v kg/ha 

Ozimá řepka, slunečnice 

Pšenice ozimá 

Jarní ječmen 

Cukrová řepa, brambory 

Košťáloviny 

Bobovité rostliny, cibuloviny 

Krmné plodiny 

250 – 400 

200 – 400 

200 – 250 

170 – 300 

150 – 200 

200 – 250 

200 - 300 

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. Yara N- Tester, Yara N-Senzor, rozbory půd a rostlin). 

 
Fyzikální vlastnosti: 

Specifická hmotnost 1050 Kg/m
3  

  

Granulometrie:  střední velikost granulí granulí 3,8 mm   
 

                 < 1,6 mm    max 1 % 

 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě 

vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28).  

 

Podmínky skladování: 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). 

 

Hnojivo je dodáváno volně ložené a ve vacích á 600 kg. 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.  
Vaky se uskladňují v suchých skladech ve vrstvách podle pokynů výrobce na vacích. V případě krátkodobého skladování mimo 

sklady, dle dalších předpisů,  musí být vaky uloženy na paletách a chráněny před povětrnostními vlivy. 

Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními 

prostředky platí předpisy veřejného přepravce nepodléhá předpisu ADR/RID. 
 

Doba použitelnosti: 24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování 
Datum výroby: 

 
Původ zboží: Yara Rostock, Poppendorf, Německo  

Další informace  na www.yaraagri.cz 

         


