
Etiketa/príbalový leták 
SULFO – N 

 
1. Obchodný názov výrobku: Sulfo - N 
 
2. Výrobca: Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakúsko 
 
3. Dovozca, distribútor pre SR: ISAS SK s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava 
 
4. Registrácia: registrované v Českej republike pod číslom 3746.  
 
5.Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku: minerálne sírno - dusíkaté hnojivo. 
Zloženie: amoniakálny dusík (NH4 – N) 12 % hmotnostných (155 g/l) 
  síra rozpustná vo vode ako S,  26 % hmotnostných (338 g/l). 
  síra rozpustná v vode ako SO3, 63,6 % (840 g/l). 
  skupenstvo: kvapalné 
 zápach:  ostrý 
 hodnota pH:  8 – 9 
 hustota: 1,33 kg/l 
 
6. Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Českej republike.  
 
7. Rozsah a spôsob použitia: rastlinná výroba, záhradníctvo, ovocinárstvo, vinice, škôlky, 
záhradkárstvo. Používať len pri skutočnej potrebe. Odporúčané dávky sú priemerné hodnoty z praxe. 
Pre presné dávkovanie odporúčame pôdnu – resp. listovnú analýzu. Stanovené aplikačné dávky 
nesmú byť prekročené. Nepoužívať pri extrémnych poveternostných podmienkach (napr. teplota nad 
250 C alebo pri mraze). Striekať len pri neporušenej voskovej vrstve. Nepoužívať pre kultúry pod 
sklom/fóliou.  
Obilniny: 3 – 5 l/ha v štádiu odnožovania až do začiatku stĺpkovania, v prípade vysokého deficitu 
odporúčame aplikáciu zopakovať v priebehu 10-14 dní. Kvalitatívne prihnojovanie na zvýšenie obsahu 
bielkovín: 5 l/ha v štádiu metania. Množstvo vody: min. 200 l. 
Kukurica: 5 l/ha v štádiu 4-8 listov, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať 
v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l. 
Cukrová repa: 5 l/ha v štádiu 6 listov, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x 
zopakovať v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l. 
Strukoviny, zelenina: 5 l/ha od štádia 6 listov alebo s insekticídom.  Množstvo vody: min. 200 l. 
Repka ozimná: jeseň: 5 l/ha v štádiu 4-6 listov, jar: 5 l/ha v štádiu predlžovacieho rastu, v prípade 
vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní 
NEODPORÚČAME APLIKÁCIU POČAS KVITNUTIA! Množstvo vody: min. 200 l. 
Mrkva, cibuľa, pór, špargľa: 5 l/ha približne vo výške porastu 15 cm, v prípade vysokého deficitu 
odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l. 
Zemiaky: 5 l/ha 1-4 týždne po vzídení, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x 
zopakovať v priebehu 10-14 dní. Množstvo vody: min. 200 l. 
Ovocie: 3 – 5 l/ha od fázy pred kvetom. NESTRIEKAŤ POČAS KVITNUTIA! Množstvo vody: min. 200 l. 
 
8. Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: pre použitím premiešať, naliať do 
postrekovača do polovice naplneného vodou, doplniť a aplikovať. Pred použitím spolu s iným 
postrekom alebo látkou bezodkladne spraviť skúšku miešateľnosti. Aplikačné zariadenie pred aj po 
použití poriadne vyčistiť. Pri práci nejesť, nepiť ani nefajčiť a používať ochranné pracovné prostriedky, 
po práci si umyť ruky. Pri nadýchaní prejsť na čerstvý vzduch, pri zasiahnutí očí rýchlo a dôkladne 
vypláchnuť prúdom čistej vody. Pri požití nevyvolávať zvracanie. Pri ťažkostiach vyhľadať lekársku 
pomoc. Používať ochranné prostriedky. Uchovávať mimo dosah detí a domácich zvierat.  



 
9. Podmienky skladovania: skladovať v suchu pri teplotách od + 5 až do + 25 0C, chrániť pred 
mrazom, deťmi a domácimi zvieratami.  
 
10. Hmotnosť alebo objem obalu: 10 l (13,30 kg), 1000 l (1330,00 kg) 
 
11. Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby. 
 
12. Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: viď. dátum alebo šaržu na obale (kde prvé číslo je rok 
výroby, druhé číslo a tretie číslo je týždeň v roku a štvrté číslo je deň v týždni).  
 

 

 


