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HNOJIVO ES 

 
ROOTER® 

Kapalné hnojivo PK k podpoře kořenového systému. 
 
 
Výrobce:  Laboratoires GOËMAR S.A.S., Parc Technopolitain Atalante CS41908, 354 35 

Saint Malo Cedex, Francie 
Dovozce:  Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, 

tel: 239 044 410-3 
 
Název typu hnojiva:  
B.4 hnojivo PK 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Přístupná kyselina fosforečná (P2O5) 13,00 % 
Oxid draselný (K2O)   5,00 % 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEBEZPEČÍ 
H290 Může být korozivní pro kovy. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
 
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/obalu s odolnou vnitřní vrstvou. 
 
 
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. 
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 
 
Rozsah a způsob použití: 
ROOTER je speciální kapalné hnojivo založené na unikátní a patentované technologii 
PhysioActivator™ společnosti Laboratoires Goëmar, která stimuluje schopnost vyššího příjmu živin 
rostlinou. Hnojivo aktivuje rozvoj kořenového systému (zvyšuje nejen celkový objem kořenového 
systému, ale i délku kořene). Zvyšuje průměr kořenového krčku řepky a podporuje odnožování obilnin. 
Urychluje jarní regenerační schopnost kořenů (při použití na začátku vegetačního období). Zvyšuje 
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efektivitu hnojení zlepšením příjmu živin i při nižších teplotách, to je obzvlášť důležité pro příjem 
fosforu a draslíku. Nevyvolává nadměrný vegetativní ani apikální růst.   
 
 

Plodina Dávkování Termín aplikace 

Řepka olejka 1,0 l/ha 1. na podzim, ve fázi 4-6 listů nebo 
2. na jaře na začátku vegetačního období 

Obilniny 1,0 l/ha 3. od fáze 2-3 listů do konce odnožování 

 
Používejte pouze v případě skutečné potřeby – nepřekračujte doporučené dávkování! 
 
Příprava postřikové kapaliny a mísitelnost: 
ROOTER je mísitelný s běžně používanými fungicidy, insekticidy a jinými listovými hnojivy s výjimkou 
hnojiv na bázi vápníku. Vhodná je kombinace s fungicidy a regulátory růstu jako jsou tebukonazol, 
metkonazol a další látky ze skupiny triazolů. V případě kombinací s jinými hnojivy nebo přípravky na 
ochranu rostlin přidejte ROOTER do postřiku jako poslední. Doporučená dávka vody je 200 - 300 l/ha.  
 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci: 
Ochrana dýchacích 
orgánů 

není nutná 
 

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k 
ČSN EN 374-1 
 

Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo obličejový štít podle ČSN EN 166 
 

Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN 
EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 
13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti 
chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 
 

Dodatečná ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk 
 

Dodatečná ochrana 
nohou 

pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) 
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci 
v zemědělském terénu) 
 

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit 
 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Nejezte, 
nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / pracovního 
oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí.  
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před 
dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň 
teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).  
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.  
 

 
Podmínky skladování: 
Skladujte v originálních a dobře uzavřených obalech při teplotách 10 až 30 °C. Chraňte před mrazem, 
vlhkostí a přímým slunečním svitem. Hnojivo skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
v suchých, čistých a větratelných skladech v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a otevřeného ohně. 
Hnojivo není hořlavé. Neskladujte navysoko, maximálně 2 palety. 
 
První pomoc:  
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (alergická reakce, pálení očí apod.) nebo v případě 
pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.  
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První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou 
oblast.  
 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte 
pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.  
 
První pomoc při zasažení očí: Nejprve několik minut opatrně vyplachujte vodou. Potom odstraňte 
kontaktní čočky, pokud je používáte a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování prostoru pod 
víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Přetrvávají-li příznaky 
(slzení, zarudnutí, pálení apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Kontaktní 
čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.  
 
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.  
 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval 
a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat 
s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
  
 
Objem balení:  10 L (11,58 kg)    
Doba použitelnosti: při skladování v originálních neporušených obalech a dodržení podmínek 

skladování 3 roky od data výroby 
Datum výroby:  uvedeno na obalu  
Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu  


