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Etiketa / príbalový leták 

AMYLIS 
Pôdna pomocná látka 

Výrobca: AGRONUTRITION - Parc Activestre 3 Avenue de l 'Orchidée - 31390 Carbonne - Francúzsko 
Dovozca, resp. distribútor pre SR: Agro Aliance SK, s.r.o; ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka tel.: +421 / 46 540 501 
Číslo vzájomného uznania: 1866 

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku: 
Vlastnosť Hodnota (% hmotnostné) 

(N) Dusík celkový (max.) 1,7 

(P2O5) oxid fosforečný (max.) 0,14 

(K2O) oxid draselný (max.) 0,13 

Bacillus amyloliquefaciens 1x 109 KTL*/ml 

organické látky (min) 1,72 
*) kolónie tvoriace jednotku 
Obsahuje: 
- Živé mikroorganizmy: dva bakteriálne kmene Bacillus amyloliquefaciens (I4995 a I4996) 
- Pomocnú látku: glycerín (prostriedok na prežitie baktérií) 

Tento výrobok neobsahuje geneticky modifikované organizmy. 

Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR. 

Rozsah a spôsob použitia: 
AMYLIS obsahuje baktérie viažuce dusík a predstavuje inovatívnu technológiu, ktorá zvýši výnosový potenciál pôdy fixáciou 
dusíka, zachytením dusičnanov, podporou rastu koreňov a osídlením pôdneho priestoru. Živé mikroorganizmy Bacillus 
amyloliquefaciens zvyšujú biologickú aktivitu pôdy premenou organickej hmoty na živiny prístupné rastlinám. Vybraný kmeň 
I-4995 má veľmi výrazný vplyv na dusíkaté hnojenie a je vybraný z dôvodu vysokej adaptability na rôzne druhy pôd. 

Odporúčané dávkovanie: 
plodina dávka poznámka 

všetky plodiny 0,5 l/ha + 200 až 500 l vody/ha aplikujte samostatne, v zmesi s minerálnymi 
hnojivami alebo v zmesi s organickými 
hnojivami 

- Pripravenú zmes aplikujte na rastlinné zvyšky a následne do 24 hodín kultivačným náradím alebo orbou zapracujte do 
pôdneho profilu. Pre zabezpečenie plnej účinnosti, stimulácie rastu a zlepšenie vitality rastlín, AMYLIS aplikujte na organickú 
hmotu čím skôr po zbere. 
- Aplikáciu treba vykonávať večer, skoro ráno alebo pri zamračenej oblohe, aby sa zabránilo nadmernému vplyvu slnečného 
žiarenia. Neaplikovať pri silnom slnečnom žiarení a pri vysokých teplotách. 
- V prípade ďalších otázok týkajúcich sa použitia produktu AMYLIS, kontaktujte vášho distribútora. 

Miešanie / príprava aplikačnej zmesi: 
Možno aplikovať v zmesi s väčšinou hnojív. Aplikácia s DAM zlepší využitie dusíka. Pri príprave zmesi s inými výrobkami, 
urobte vždy vopred test kompatibility. AMYLIS pridávajte ako posledný. Nepoužívajte chlórovanú vodu alebo vodu 
s bieliacimi činidlami, ktoré by mohli zničiť baktérie a spôsobiť, že výrobok bude neúčinný. Vyhnite sa miešaniu s herbicídmi. 
Pred použitím aplikačné zariadenie starostlivo vyčistite, aby ste odstránili zvyšky účinných látok. Aplikačnú zmes spotrebujte 
do 3-4 hodín od prípravy. 

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
Nedovoľte, aby sa produkt ani aplikačná zmes dostali do kanalizácie. Tento materiál a jeho obal zlikvidujte bezpečným 
spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozrite si špeciálne pokyny / kartu bezpečnostných údajov. Prázdne 
obaly trikrát opláchnite vodou. Obaly produktu nepoužívajte na žiadne iné účely. 

Podmienky skladovania: 
Uchovávajte v pôvodnom obale mimo priame slnečné žiarenie, dobre uzavreté, na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, 
zvierat a potravín pri teplote od + 4 ° C do + 25 ° C. Skladujte chránené pred mrazom. Nevystavujte mrazu a teplotám nad + 
35 ° C. 
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Prvá pomoc. 
Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety 
alebo príbalového letáku. 
Pri nadýchaní: 

Prerušte expozíciu, zabezpečte postihnutému telesný a duševný pokoj. 
Pri zasiahnutí pokožky: 
Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Časti tela, ktoré boli zasiahnuté prípravkom, okamžite umyte veľkým množstvom 
tečúcej vody, podľa možností aj mydlom. 

Pri zasiahnutí očí: 

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach vyplachujte, najmä priestory pod viečkami, 
čistou podľa možností vlažnou tečúcou vodou 10-15 minút. 

Pri náhodnom požití: 

Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), nevyvolávajte zvracanie. 
V prípade vyhľadania lekárskej pomoci lekára informujte o prostriedku s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informácie zo 
štítku, etikety alebo príbalového letáku a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (prípadne terapiu) možno 
konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 
833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66. 

Hmotnosť alebo objem: 1 L, 5 L 

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch 

Dátum výroby: uvedené na obale 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 

OZNAČENIE: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

Výrobca a dodávateľ produktu zaručujú, že po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky 
akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto prípravku nebudú akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna 
zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku 
mimo našu kontrolu. 


