
Obsah živín: 57% hm., tj. 800 g/l elementární síraČistý 
objem: 10 l

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV:
Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocné látky) v ČR: Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; 
Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
Folit® Síra je určená k aplikácii na list k odstráneniu de� citu síry v pôde a k po-
krytiu zvyšných nárokov na príjem síry niektorými plodinami, hlavne intenzívne 
pestovanými olejninami a obilninami.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
Folit® Síra sa aplikuje postrekom ako doplnková výživa v nižšie uvedených dáv-
kach a termínoch podľa jednotlivých plodín. Nepoužívať v prípade silného slnka, 
vysokých teplôt a silného vetra. Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rám-
ci odporúčaného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov 
rastlín alebo pôd, dlhodobej znalosti výživových pomerov stanovišťa, predplo-
diny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fáze plodiny a klimatických 
podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom de� cite alebo pre delené aplikácie.

SKLADOVANIE
Hnojivo skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a ve-
trateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred  priamym slnečným svitom, 
mrazom a ohňom. Hnojivo je pri dodržovaní predpísaných podmienok skladovania 
a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neu-
voľňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto pri presnom dodržiavaní 
predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečie ohroze-
nia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použiť všetky 
hasiace médiá. V prípade použitia vody zaistite, aby kontaminovaná hasebná voda 
neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipientov vôd 
povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Pred použitím bandasku pretrepte pre získanie homogénnej suspenzie. Za sú-
časného použitia všetkých prípustných komponentov v nádrži postrekovača 
(v 2/3 objemu naplneného vodou), pri zapnutom miešadle rozpustite v násled-
nom poradí: síran horečnatý, močovina, rozriedený Folit® Síra (1 liter hnojiva 
v 5 litroch vody), rozriedené ďalšie listové hnojivo aj pesticíd podľa návodu na 
jeho použitie. Nádrž doplňte vodou. Aplikačnú kvapalinu spotrebujte hneď po 
zmiešaní a postrek aplikujte pri stále zapnutom miešadle.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
H315 Dráždi kožu. P280 Noste ochranné rukavice PVC/ochranný odev/ochranné 
okuliare/ochranu tváre. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým 
množstvom vody a mydla. P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľa-
dajte lekársku starostlivosť. 
Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka 
a životné prostredie.

Folit® Síra 800 SC je zaradený v zozname vzájomne uzna-
ných výrobkov pod číslom 951 pre územie SR.

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVYŠKOV

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky 
vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo 
dosiahnuté minimálneho odporúčaného riedenia hnojiva 
pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte iba na ošetrenom
pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do se-
parovaného odpadu. Zbytky ďalej už nepoužitého hnoji-
va (akokoľvek znehodnoteného), ako aj obaly znečistené 
nepoužiteľným hnojivom patria do nebezpečného odpa-
du, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodovodov a je nut-
né ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených or-
gánmi štátnej správy alebo do zariadení k odstraňovaniu 
nebezpečných odpadov.

Doba použiteľnosti: 36 mesiacov odo dňa výroby.

Dátum výroby, číslo šarže:

Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať odporúčané dávkovanie!

VAROVANIE

Plodina
Dávkovanie

Termín aplikácie Počet
aplikácií(l/ha)

Repka olejná 3,0–6,0 
jar: po obnovení vegetácie, pred kvetom vo fáze zeleného pupeňa, 
po odkvete
jeseň: vo fáze vytvárania listovej ružice (5–8 listov)

2–4 

Obilniny 3,0–6,0  
jeseň: fáza 3-4 listov
jar: po obnovení vegetácie do konca odnožovania, vo fáze stĺpkovania 
až začiatku metania

1–3 

Kukurica 4,0–6,0 fáza 4–6 listov, fáza 8–10 listov, 7–10 dní od posledného postreku 2–3 

Cukrová repa 3,0–6,0  od 4–8 listov pred uzatvorením meziriadkov 1–2 

Zelenina 3,0–6,0

hlúbová a cibulová zelenina, hrach, fazula: odporúčajú sa preventívne 
postreky
ostatné druhy: odporúča sa preventívny postrek alebo 
v okamžiku zisteného nedostatku síry

1–2 

Jabloň 3,0–6,0 vo fáze rastu zárodkov plodov, 10–14 dní po prvom postreku, vo fáze 
vývoja plodov 1–3 

Dovozca: Chemap Agro s.r.o., 
Kochanovce 217, 066 01 Kochanovce
tel.: +420 466 670 941

Výrobca:  Zaklady Chemiczne „Siarkopol“  TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Číslo vzájomného uznania v ČR: V332


