
 
Xi - dráždivý 

HNOJIVO ES 
 

ROUTE®  
 

Typ hnojiva:   E.1.7e  Zinek – roztokové hnojivo (zinek ve 
formě komplexu s octanem amonným) 

Obsah živin:   vodorozpustný zinek (Zn), 8,5 % 

Hmotnost:    6,15 kg (5 litrů) 

Výrobce:   De Sangosse, Swaffham Bulbeck Cambridge, 
CB5 OLU, Velká Britanie. 

Dovozce:  Chemtura Netherlands B.V.,  Ankerweg 18, Amsterdam, NL 
1041 AT, Nizozemí 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Datum výroby:  uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby 

Kód výrobku:   3105 90 99 

Route® je registrovaná ochraná značka firmy De Sangosse 
 
 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
R 36/38 Dráždí oči a kůži. 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 
S23 Nevdechujte aerosoly. 
S24 Zamezte styku s kůži. 
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc. 
S29/35 Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny 

bezpečným způsobem 
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

nebo obličejový štít. 
S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc a ukažte tuto etiketu. 
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a 
životní prostředí. 

 
Návod k použití: 
Route® je podpůrné hnojivo pro použití v obilovinách, kukuřici, řepce, lnu, máku, 
luskovinách a travách. Zlepšuje zakořeňování, vitalitu rostlin a výnos. Je absorbován 
listy a kořeny a proto může být aplikován jen jako celoplošný postřik. Route® musí být 
aplikován pouze v době aktivního růstu plodiny. 



Route® aplikujte v dávkách a termínech vymezených následující tabulkou. Pozdější 
aplikace již není účelná. 
 
 
Plodina Dávka 

l/ha 
Načasování aplikace 
Optimální termín Aplikační okno 

Obiloviny 0,8 BBCH 14 - 25 BBCH 12 -29 
Obiloviny – společná aplikace 
s regulátorem růstu 

0,6 BBCH 14 - 25 BBCH 12 -29 

Řepka, luskoviny 0,8 4 pravé listy Po vytvoření 2 až 
do 6 pravých listů Kukuřice 1,2 

Mák 0,8 7 pravých listů 6 – 8 pravých listů 
Len 0,8 5 cm výšky 3 – 12 cm výšky 
Nově zakládané trávy 0,8 4 pravé listy 2 pravé listy až 

začátek odnožování 
(1 – 2 odnože) 

Používat pouze v p řípadě skute čné pot řeby. Nep řekračovat doporu čené 
dávkování. 
Doporučený objem aplikační kapaliny je 80 – 200 l/ha za použití jemných až 
středních trysek. 

Příprava aplika ční kapaliny:  
Ujistěte se, že nádrž postřikovače byla před přidáním Route® náležitě vyčištěna od 
zbytků herbicidů, které by mohly poškodit citlivé plodiny. Odměřené množství hnojiva 
se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny 
vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem. Připravte si takové 
množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. 
Pokud aplikujete Route® společně s pesticidem, řiďte se pokyny uvedenými v jeho 
etiketě, včetně eventuelního použití adjuvantů. Nikdy nepřipravujte směsi 
koncentrovaného hnojiva a pesticidu abyste zamezili případné tvorbě sraženin. 
Každý produkt přidávejte do nádrže odděleně, přičemž dodržujte předem vyzkoušený 
postup (viz pokyny níže). Pro zajištění fyzikální kompatibility je nutné zajistit účinné 
míchání během a bezprostředně po  přípravě směsi. 

Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci: 
Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. 
Protichemický ochranný oděv z tkaného materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), 
uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku nebo 
polomasku z filtračního materiálu (ČSN EN 149), čepici se štítkem nebo klobouk, 
ochranné rukavice z plastu nebo pryže (ČSN EN 374-1), pryžové nebo plastové 
holínky (ČSN EN 346). Při ředění postřiku navíc používejte zástěru z PVC nebo 
pogumovaného textilu. Aplikace se smí provádět za bezvětří nebo mírného vánku, 
vždy ve směru od pracujících s postupem do neošetřené plochy. Aplikovaná kapalina 
nesmí zasáhnout sousední kultury! 
Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení práce se 
důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou. 
S hnojivem zacházejte jen na dobře větraném místě. 

Pokyny pro skladování  a manipulaci: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Skladuje v suchých uzamykatelných skladech v uzavřených originálních obalech při 



teplotách 5 až 30 °C odd ěleně od potravin, krmiv, pesticidů, desinfekčních prostředků 
a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem. 

Likvidace obal ů a zbytk ů:  
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se rozředí v poměru cca 1:5 a vystříkají 
se beze zbytku na předtím ošetřenou plochu a nesmějí zasáhnout zdroje 
podzemních a recipienty povrchových vod.  
Prázdné obaly znovu nepoužívejte k jakémukoliv účelu. Prázdné obaly od hnojiva se 
po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí 
ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 
°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin (plast). Stejným způsobem je nutno 
po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) likvidovat nepoužitelné zbytky hnojiva. 

První pomoc: 
při požití: Vypláchněte ústa vodou (nepolykat). Nevyvolávat zvracení!. Vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
při zasažení oka: Ihned vyplachovat oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. 
při zasažení pokožky: Odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a 
teplou vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Znečištěný 
oděv před opětovným použitím vyperte. 
při nadýchání: Vynést postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při zasažení očí a požití vyhledat lékařské ošetření. Informovat lékaře o poskytnuté 
první pomoci a o přípravku, s kterým postižený pracoval. Terapii lze konzultovat s 
příslušným toxikologickým informačním střediskem: 
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické středisko, Na bojišti 1, 128 08  Praha 2, tel.: 
224919293. 
 
 
Doplňkové informace spole čnosti De Sangosse 

Doporu čení pro p řípravu sm ěsí s pesticidy: 
Route® je biologicky kompatibilní s většinou přípravků na ochranu rostlin za 
předpokladu, že jsou dodržena veškerá doporučení pro přípravek, jako je 
načasování, dávka, podmínky použití apod.  
Fyzikální kompatibilitu doporučujeme předem ověřit na malém množství hnojiva a 
přípravku s tím, že je vhodné prověřit i posloupnost přidávání jednotlivých komponent 
do aplikační kapaliny. 
Nikdy nepřipravujte směsi koncentrovaného hnojiva a pesticidu. 
 


