
                                                                                                                                               

 
                                                                                                          Etiketa / Příbalový leták  
  

                                                                  Wigor S   
 

HNOJIVO ES  
 

Typ hnojiva:                     Elementární síra 

 Obsah živin:      

    Síra  vyjádřená jako celkový SO3 v %  min.         212,5    (85 %  S) 

                 klasifikace  dle nařízení  EU 2003/2003 Hnojiva ES            

Čistá hmotnost:   …………………..   
 
 Výrobce:      HOKR,spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice 

 

 

Rozsah a způsob použití: 
Minerální granulované hnojivo obsahuje 10 % bentonitu, který ve styku s půdní vlhkostí 
bobtná, čímž způsobí rozpad granulí hnojiva a tím umožní mikrobiální oxidaci na formu 
přijatelnou pro rostliny. Wigor S je určen především pro plodiny vyžadující síru, jako je 
například řepka, slunečnice, cukrovka, brukvovitá zelenina. Hnojivo je vhodné pro obiloviny a 
kukuřici v případech nedostatku síry v půdě. 
 
Orientační dávky hnojiva 
řepka ozimá                                               20 - 40 kg/ha na podzim  
 slunečnice                                                 25 - 35 kg/ha před setím 
 cukrovka                                                   30 - 35 kg/ha před setím 
 jarní ječmen                                             10 - 15 kg/ha před setím 
 pšenice ozimá                                          15 - 20 kg/ha na podzim nebo časně z jara  
kukuřice                                                     15 - 20 kg/ha před setím 
 brambory                                                  10 - 30 kg/ha před výsadbou 
 brukvovitá zelenina                                  10 - 40 kg/ha před výsadbou  
cibule, hrách, mrkev, fazole                       10 - 15 kg/ha před setím  
vojtěška                                                     15 - 20 kg/ha po zimě případně po seči  
 
Způsob použití: 
Aplikovat pomocí rozmetadla samostatně, případně ve směsi s jinými minerálními hnojivy. 
Po aplikaci je vhodné mělce zapravit do půdy.  
Skladování: Skladovat v chladu a suchu, mimo dosah dětí a domácích zvířat.  
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v originálním obalu. 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu  při práci: 
H315 Látka dráždivá na kůži.  
 
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí a obličeje. 
P302 + P352 V případě styku přípravku s pokožkou: Umýt dostat. množstvím vody a mýdlem. 
P331 + P313 V případě objevení se podráždění pokožky: svěřit se do péče lékaře.  
P501 Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě k likvidaci 

                                                                                  Nebezpečná látka: 

                                                                                                                                                                      Síra >80 %( ES 231-722-6)    

                                                                                                    Datum výroby 


