
Etiketa 
SULFAMMO 23 N-PROCESS 

 
VÝROBCE: TIMAC Agro Düngemittelproduktions und HandelsgmbH - Industriegelände Pischelsdorf - 3435 Zwentendorf – Austria (258 756 Z) 

DOVOZCE / DODAVATEL: TIMAC AGRO CZECH s.r.o., U nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice, 130 00 Praha 3, registration@cz.timacagro.com, 
tel: +420 567 301 995  
 
Číslo vzájemného uznání: V419 
 
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI  
 
Celkový  dusík (N) 23 % 
amonný dusík (N)  11 % 
močovinový dusík (N)  12 %  
Celkový hořčík (MgO) 3 % 
Celková síra (SO3) 31 % 
Vodorozpustná síra (SO3) 31 % 
 
Obsah rizikových prvků 
splňuje zákonem stanovené v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 50. 
 
Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů: N-PROCESS (rostlinný extrakt, vinázy, huminové kyseliny)  
 
ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ: Hnojivo je vhodné na regenerační hnojení ozimů a do všech půd, vzhledem k obsahu síry je použitelné zejména ke 
hnojení potravinářské pšenice, řepky, brambor, cukrovky, slunečnice, máku, sóji, zeleniny a dalších plodin náročných na síru. 
 
Doporučené dávkování 
 

kultura Dávka v kg/ha 

Ozimé obiloviny 150-250 

Řepka ozimá 200-250 

Slunečnice roční 150-200 

Mák setý 100-150 

Sója 100-150 

Cukrovka, krmná řepa 100-150 

Brambor 150-250 

Zelenina 150-250 

 
POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: 
 
OCHRANA ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI: Opatrným prováděním práce lze předejít rozsypání a rozprašování hnojiva, zasažení očí, kůže a případnému 
spolknutí. Po dokončení práce si důkladně umyjte ruce, osprchujte a převlečte se. V případě intoxikace nebo jen podezření na intoxikaci okamžitě 
přerušte práci. 
 
POSTUP PŘI POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI: V případě intoxikace nebo jen podezření na intoxikaci okamžitě přerušte práci. Po poskytnutí první 
pomoci (viz obecný postup) by měla být poskytnuta lékařská, ústavní péče. 
 
PŘEDPISY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Hnojiva, jejich nepoužité zbytky a kontaminované obaly se nesmí dostat do řek, stojatých vod, 
vodních toků, nádrží. Použití hnojiva v biosférických rezervacích a zvlášť chráněných územích je zakázáno! Ve chráněných přírodních oblastech, 
národních parcích a chráněných krajinných oblastech lze aplikovat pouze s předchozím souhlasem příslušného ředitelství národního parku. V zájmu 
ochrany vodních organizmů a zajištění kvality vody je zakázáno hnojivo skladovat a aplikovat ve vzdálenosti do 50 metrů od břehu jezer a řek.  
 
TŘÍDA NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Nehořlavý. 
 
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Skladovat na krytém, suchém, chladném místě.  
 
DOBA POUŽITELNOSTI: V původním neporušeném obalu až 3 roky od data výroby. 
 
HMOTNOST: 50 kg 
 
VÝROBNÍ ČÍSLO: viz na pytli / DATUM VÝROBY: viz na pytli 
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