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  Bioka Síran meďnatý  

    
HNOJIVO ES  typ E.1.3a 

Distribútor: Bioka, s.r.o, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika 

 

Výrobca: URALELEKTROMED JSC, 1 Uspensky Avenue, Verkhnyaya Pyshma, 

Sverdlovskaya oblast, 624091, Russia 

 

Deklarovaný obsah: Vo vode rozpustná meď (Cu) min. 22 %,  

                                    Vo vode rozpustná síra vo forme SO3 min. 27 %  

 

Skladovanie: 3 roky v originálnom obale 

Číslo šarže:  uvedené na obale  

Hmotnosť balenia: 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg a 25 kg 

                                             

Dátum expirácie:  uvedené na obale 
 

POPIS: Síran meďnatý pentahydrát je známy pod názvom modrá skalica a patrí k základným 

soliam slúžiacich ako zdroj medi. Síran meďnatý je určený pre doplnkovú výživu plodín 

(pšenica, jačmeň, ovos, ďatelina, ovocné stromy, vinič a iné). Nedostatok medi sa prejavuje 

skrúcaním a odumieraním častí mladých listov. Letorasty sú krátke a majú metlovitý rast. 

Nadmerné dusíkaté hnojenie zvyšuje deficit medi. Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu 

čím sa predĺži čas fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje využitie dusíka z hnojív. 

Hlavným symptómom nedostatku medi sú biele škvrny a biele špičky listov, ktorými trpia 

najmä strukoviny. Síran meďnatý je vhodný pre listovú aplikáciu, ktorú sa však neodporúča 

vykonávať na priamom slnku, hrozí popálenie listov. Foliárne ošetrenie 0,05 % roztokom 

modrej skalice možno použiť na všetky obilniny, ovocné dreviny a vinič. Začiatok leta je 

najlepším obdobím na uskutočnenie postreku. 

 

DÁVKOVANIE: Na všetky rastliny používame zriedený roztok síranu meďnatého 

pentahydrátu v koncentrácii 0,05 % (50 g síranu meďnatého rozpustíme v 100 litrov 

postrekovej vody). 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:  

 

             Pozor        

Výstražné upozornenia:  

H302 Škodlivý po požití. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  

Pri riedení hnojiva používajte okuliare alebo tvárový štít, zásteru z PVC alebo pogumovaného 

textilu, čiapku alebo klobúk, gumené rukavice a čižmy. Po skončení aplikácie ochranné 

prostriedky a pokožku dokonale umyte teplou vodou. Pri používaní produktu nejedzte, nepite 

a nefajčite.  
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PRVÁ POMOC: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a 

vyhľadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí pokožky: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. V prípade 

potreby konzultujte s Národným toxikologickým informačným centrom, UNB Bratislava, 

Limbová 5, 833 05 Bratislava Tel: +421 (0)2 54-774-166  

SKLADOVANIE A ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV:  Uchovávajte v originálnych obaloch v 

suchých chladných miestnostiach. Doporučená teplota +5 až +30 ºC. Uchovávajte oddelene od 

skladovaných potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených 

obaloch je 3 roky od dátumu výroby. Nepoužité zvyšky hnojiva v pôvodnom obale zneškodnite 

ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny hnojiva zneškodnite ako 

nebezpečný odpad. Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť 

zdroje podzemných ani povrchových vôd), alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. 

 

 


