
 

 

 

Etiketa/Příbalový leták 

SULFAMMO 23 N-PROCESS 
N 23 + 31 SO3 + 3 MgO 

 

 

Výrobce: TIMAC AGRO, Düngenmittelproduktions – und HandelsgmBH, 
Industrielgelände Pischelsdorf, Zwentendorf, Rakousko 

Dovozce: TIMAC AGRO CZECH s.r.o., Znojemská 949/84, 586 01 Jihlava 
 

 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

číslo rozhodnutí o registraci: 3021 

Chemická a fyzikální vlastnost hodnota 

Celkový dusík jako N v %  23 
amonný dusík jako N v %  11 
močovinový dusík jako N v %  12 

Síra rozpustná ve vodě jako SO3 v %  31 
Hořčík jako MgO v %  3 
Částice od 2 mm do 5 mm v % min. 90,0 
Částice pod 1 mm v % max. 3,0 
Částice nad 10 mm v %  0,0 

Obsah rizikových prvků 
splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 50. 

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 

 

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s 
využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických 
postupů (např. rozbory půd a rostlin). 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým 
množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Vyprázdněné obaly 
doporučujeme likvidovat na skládkách komunálního odpadu či recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. 

Podmínky skladování 
Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v 
odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE 
plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 
3,5 m. Chraňte před teplem. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. 

Doba použitelnosti 36 měsíců od data dodávky hnojiv a při dodržení podmínek skladování. 

 
Hmotnost Číslo výrobní šarže Datum výroby 
50 kg PE pytle, vaky 600 kg, volně loženo - na obalu - na obalu 

 


