
   

Etiketa 
 

MICROTHIOL  
 
Dovozce: UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818 CP Breda, Nizozemí 
Výrobce: UPL Europe Ltd., The Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park, Birchwood, Warrington, 
Cheshire WA3 6YN, Velká Británie 
Distributor: Arysta LifeScience Czech s.r.o./UPL Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, 
tel: 606 675 715 
 
Číslo vzájemného uznání: V532  
 
Chemické a fyzikální vlastnosti výrobku:  
Síra celková jako S min. 80 %  
Formulace: vodou dispergovatelné granule (WG)  
 
Obsah rizikových látek: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10,  
rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50.  
 
 
Rozsah a způsob použití:  
MICROTHIOL je granulované hnojivo obsahující minimálně 80 % síry. Je určené pro listové hnojení 
zemědělských plodin, ovoce a zeleniny, které vyžadují zvýšený příjem síry.  
Zlepšuje kvalitu a výšku výnosu zvýšením HTZ. Doporučuje se především při intenzívním hnojení dusíkem 
jelikož zvyšuje odolnost rostlin proti polehnutí.  
Dávku hnojiva je nutno určit na základě chemického rozboru půdy a nutričních potřeb pěstovaných plodin. 
 
Indikativní dávka hnojiva podle průměrné koncentrace živin v půdě: 
 

Plodina  dávka  

Řepka olejka  6 kg na 200-400 l vody  

Cukrová řepa  6 kg na 200-400 l vody  

Obilniny  6 kg na 200-400 l vody  

Kukuřice  2,5 kg na 200-400 l vody  

Kapustová zelenina – kapusta, květák, brokolice  2 kg na 200-1000 l vody  

Zelenina – mrkev, rajčata, okurky, cibule  1,5 kg na 200-1000 l vody  

Stromy a keře  2,5 kg na 200-1000 l vody  

Ostatní plodiny na půdách chudých na síru  2,5 kg na 200-600 l vody  

Réva 3,6 kg/ha max. 400 l vody/ha, od BBCH 09  
4,8 kg/ha max. 800 l vody/ha, od BBCH 61  
2,4 kg/ha max. 1200 l vody/ha, od BBCH 71  
3,2 kg/ha max. 1600 l vody/ha, od BBCH 75 

Poznámka: 
Réva: OL 28 pro hrozny stolní, OL 56 pro hrozny moštové; max. 8x 
 
 
Hnojivo se aplikuje postřikem na list především v ranných fázích vývoje rostlin.  



   

Hnojivo aplikujte rovnoměrně po celém povrchu půdy tak, aby se vyloučilo hnojení těch plodin, pro které 
není určené.  
Aby nedošlo k poškození plodiny nepoužívejte hnojivo při vysokých teplotách (možné popálení listů anebo 
poškození plodů) a 14 dní před a po použití olejových přípravků.  
Neměly by se hnojit poškozené rostliny. Nedoporučujeme stříkat rostliny během kvetení.  
Neaplikujte na mokré rostliny ani před očekávaným deštěm a při rychlosti větru nad 5 m/s.  
 
Způsob přípravy postřikové jíchy:  
Před přípravou postřikové jíchy je nutné přesně stanovit potřebné množství. Odvážené množství hnojiva 
rozmíchejte s malým množstvím vody v samostatné nádobě a přes síto nalejte do nádrže postřikovače (se 
zapnutým míchadlem) napuštěné potřebným množstvím vody. Následně dolejte nádrž postřikovače 
vodou na potřebný objem. 

V případě přerušení aplikace před opětovným začátkem práce důkladně rozmíchejte postřikovou jíchu v 
nádrži postřikovače.  
 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. 
P261 Zamezte vdechování prachu. 
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
 
Neznečišťujte vody hnojivem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových 
vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).  
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  
Před použitím si přečtěte návod k použití. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:   
Při manipulaci a práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky: ochranné rukavice, pracovní oděv, 
ochranné brýle. Po skončení práce si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem. 
 
 
Podmínky skladování a zneškodnění obalů:  
Skladujte v originálních a dobře uzavřených obalech. Chraňte před mrazem, vlhkostí a přímým slunečním 
svitem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv v suchých, čistých a větratelných skladech v 
bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a otevřeného ohně. 
Prázdné obaly nepoužívejte k jiným účelům. Prázdné obaly znehodnoťte a předejte do separovaného 
sběru k recyklaci. NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁZDNÝMI OBALY. 
 

Hnojivo se dodává balené. Hmotnost balení: 25 kg  
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby  
Datum výroby/ číslo výrobní šarže: uvedeno na obale 


