Omya Sulfoprill 14
Vysoce účinný zdroj vápníku a síry

Špičkový zdroj granulované síry

®

Omya Sulfoprill 14 lze aplikovat na plodiny kdykoli,
samostatně nebo v kombinaci s jinými hnojivy,
pomocí standardního rozmetacího zařízení.

Přednosti
 Poskytuje síru a vápník pro zvýšení výnosu
pěstovaných plodin
 Zlepšuje strukturu půdy
 Podporuje tvorbu bílkovin a
chlorofylu
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Vápník a síra jsou klíčové živiny potřebné pro všechny
plodiny. Nedostatek vápníku vede ke zpomalení růstu
kořenů a poškození tkání vyvíjejících se listů a plodů.
Síra je potřebná pro produkci aminokyselin a chlorofylu
a je důležitá zejména pro fixaci dusíku u luskovin. Síra
se v půdě špatně ukládá, takže pokud plodiny nemají
zajištěn její přísun, dochází k jejímu nedostatku.

Potřeba síry (kg/ha)

70

Obiloviny

Doporučené dávkování*
Brambory

Omya Sulfoprill 14 je granulát o velikosti 2-6 mm
vyrobený z velmi jemně mletého přírodního síranu
vápenatého a uhličitanu vápenatého, který je vysoce
reaktivní. Zlepšuje strukturu půdy a poskytuje
pěstovaným plodinám snadno dostupný zdroj
vápníku a síry.
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* Společnost Omya doporučuje provádět
pravidelné rozbory půdy a konzultovat
dávkování s nezávislými zemědělskými
odborníky.

Typické hodnoty Omya Sulfoprill 14
Chemická
analýza
Granulace
Objem

Ca

30%

SO3

35% (14% S)
2 - 6 mm
1.2 kg/l

 Dodává potřebnou síru bez okyselení půdy
 Snadná aplikace pomocí standardních rozmetadel
hnojiv

Vhodné pro použití
v ekologickém zemědělství

Omya International AG, CH-4665 Oftringen, www.omya-agriculture.com, e-mail: agriculture@omya.com
Společnost Omya vynaložila veškerou možnou péči, aby zajistila, že zde uvedené informace jsou ve všech ohledech správné. Společnost Omya však nemůže
nést odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí, které zde mohou být uvedeny, ani nepřebírá odpovědnost za případné použ ití těchto informací, které
byly poskytnuty v dobré víře, ale bez právní odpovědnosti. Tyto informace nezakládají žádné záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, včetně
vhodnosti pro daný účel a neporušování duševního vlastnictví. Uvedené techni cké informace zahrnují typické hodnoty výrobku a neměly by být považovány
za specifikaci. Společnost Omya si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli údajů bez předchozího upozornění.

