
SULFIKA SNP 
 

Kapalné suspenzní listové hnojivo s vysokým obsahem síry a fosforu  
a vedlejším fungicidním ú�inkem 

 
Vyrábí a dodává: KLOFÁ�, spol.s r.o., Dolní 680, 588 32 Brtnice 
�íslo rozhodnutí o registraci: 1275 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
vlastnost:    hodnota: 
Síra jako S v %   25 
Fosfor jako P2O5 v %     15 
Dusík jako N v %    5 
hodnota pH   6 – 7,5 
 
Obsah rizikových prvk�: Spl�uje zákonem stanovené limity: kadmium 50 
mg/kg P2O5 a ostatní v mg/kg hnojiva –olovo 15, rtu� 1,0, arzen 10, chrom 150. 
P�sobení: Síra má vliv na metabolismus dusíku a je nepostradatelným prvkem 
pro biosyntézu  bílkovin. Síra je sou�ástí aminokyselin, enzym�, vitamín�, 
glykosid� a dalších slou�enin, které ovliv�ují rostlinné obranné mechanismy. 
Nedostatek síry se negativn� projevuje již od raných fází r�stu až do dozrávání a 
významn� snižuje produkci plodin a jejich kvalitu. Fosfor je nepostradatelný  
prvek jak pro p�enos energie tak pro další nezbytné biochemické reakce 
ovliv�ující zejména tvorbu semen. Na nedostatek fosforu jsou nejcitliv�jší rostliny 
v rané fázi r�stu.    
 
Rozsah a zp�sob použití: Sulfiku SNP lze aplikovat v každé vývojové fázi 
rostlin na všechny druhy p�stovaných jednoletých a víceletých plodin pro 
odstra�ování latentního i zjevného nedostatku síry a fosforu. Nejlépe se osv�d�uje 
její použití v rané vývojové fázi a v období nejv�tšího r�stu, kdy se rovn�ž dob�e 
využije fungicidní efekt hnojiva.  
Nejv�tší výnosový a ekonomický efekt  se dosahuje u plodin p�evážn� v 
následujícím po�adí: Ozimá �epka a ostatní olejniny, ozimá pšenice a ostatní 
obiloviny, brambory, cukrovka, ostatní okopaniny, hrách a ostatní luskoviny, 
zelenina, pícniny.  
Hnojivo je možno aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy (DAM 390, roztok 
mo�oviny). Nedoporu�uje se míchat s hnojivy obsahujícími ho��ík a vápník.  
 
Zp�sob aplikace a dávkování:  Doporu�ené dávky hnojiva, uvedené níže, lze 
�edit vodou od 50 l /ha do 1000 l/ha dle typu post�ikova�e a stavu porostu. Pokud 
máme k dispozici rozbory p�dy a rostlin upravíme dávkování na základ� výsledk� 
rozbor�. P�ed pln�ním do post�ikova�e hnojivo rozmícháme. B�hem aplikace je 
nutné aby míchadlo post�ikova�e bylo v �innosti. 

Doporu�ená dávka pro jednoleté i víceleté plodiny: 5 kg/ha, po 14 - 21 dnech 
lze post�ik opakovat. 

Jednorázové p�edávkování hnojiva nemusí být fytotoxické. Vyšší dávka hnojiva u 
n�kterých plodin posiluje fungicidní ú�inek.  



Skladování: Hnojivo se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých 
uzamykatelných skladech p�i teplot� od +5 do +25 oC.  
                    Xi 
 
Ochrana a bezpe�nost p�i práci: 
R 36/37/38 Dráždí o�i, dýchací orgány a k�ži. 
S 23    Nevdechujte aerosoly.                                 dráždivý 
S 26    P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte 
léka�skou pomoc. 
S 37/39   Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. 
 
Hmotnost balení: 0,5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, voln�-cisterna. 
 
Likvidace zbytk� hnojiva a obal�:  Zbytky hnojiva a oplachové vody se vypustí 
do kanalizace napojené na �istírnu odpadních vod, prázdné obaly od hnojiva se po 
d�kladném vypláchnutí a znehodnocení p�edají do sb�ru k recyklaci. 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby p�i skladování v originálních obalech. 
 
Datum výroby (�íslo výrobní šarže): 

 


