
Etiketa 
Stimulátor zakořeňování 

pomocný rostlinný přípravek 
 
Žadatel: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 747 71 Brumovice, IČ: 25853970  
Výrobce: TRISOL farm, s.r.o., Dolní 142/6, 747 23 Bolatice, IČ: 25835921 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 4993 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti:  

vlastnost:  hodnota: 

Sušina v % min. 3,0 

Spalitelné látky v sušině v % min. 50,0 

Huminové látky v % min. 2,0 

Hodnota pH  8,0  10,0 

Dále obsahuje stimulační a protistresové látky TRISOL a smáčivé látky (1%). 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10,  
rtuť 1,0; arsen 20, chrom 50. 
 
Rozsah a způsob použití 
Podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení. Obsahuje huminové látky vyrobené 
z leonarditu pro ovlivnění energetického metabolismu rostlin. Dále obsahuje extrakt z mořské 
řasy Ascophyllum nodosum pro zvýšení výkonu fotosyntézy a zvýšení odolnosti vůči stresovým 
faktorům, syntetické auxiny pro stimulaci kořenového systému, chelatizační činidlo a smáčivé 
látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavost k listové ploše.  
 
Používá se k namáčení semen, hlíz, kořenů a řízků rostlin před výsadbou, k aplikaci především 
na mladé rostliny během vegetace, k regeneraci trvalých porostů po zimě a pro odstranění 
stresu rostlin po použití chemických přípravků (především herbicidů) nebo po poškození 
mrazem nebo kroupami apod.  
 
Přípravek je možné použít samostatně nebo také v kombinaci s hnojivy a přípravky na ochranu 
rostlin. Nedoporučujeme použití přípravku současně s herbicidy. Upozornění – nepřekračujte 
doporučené dávkování. 
 
ZPŮSOBY POUŽITÍ 
 

1. Namáčení semen, hlíz, kořenů a řízků rostlin 
Použijte v dávce 50 ml přípravku na 1 l vody, doba máčení cca 10 minut. 
Zbytek aplikační kapaliny můžete doředit a aplikovat postřikem (1:3) nebo zálivkou (1:15). 
 

2. Aplikace postřikem (na mladé rostliny nebo při regeneraci rostlin po zimě) 
Použijte v dávce 25 ml přípravku na 1 l vody, max. 2x za vegetační období (réva – max. 3x, 
trávníky – max. 5x). 
 

3. Aplikace zálivkou 
Použijte v dávce 50 ml přípravku na 10 l vody na plochu 100 m2, max. 2x za vegetační období. 



Pro odstranění stresu rostlin  po použití chemických přípravků (především herbicidů) nebo 
po poškození mrazem nebo kroupami, apod. – aplikujte dle bodů 2) nebo 3). 
Při použití herbicidů použijte přípravek až po účinku herbicidu na plevele, tj. až min. sedmý 
den po aplikaci herbicidu.  
 
PLODINY 
Doporučený odstup mezi jednotlivými aplikacemi je min. 10  14 dnů. 
 
Brambory  pro máčení hlíz, od vzejití po zapojení řádků (cca do 10. června), počet aplikací  
1  2. Po zapojení řádků již přípravek neaplikujte. 
Zelenina  od počátku vegetace 2 aplikace, při poškození rostlin. 
Česnek  máčení stroužků, po vzejití (regenerace po zimě), dále během vegetace 1  2 aplikace.  
Cibule  po vzejití 1  2 aplikace, po použití chemických přípravků. 
Jahody  při výsadbě máčením kořenů, během vegetace 1 aplikace, po sklizni 1 aplikace 
společně s podzimním přihnojením pro lepší násadu květů na příští rok.  
Ovocné dřeviny  při výsadbě, po výsadbě 1  2 aplikace, jarní regenerace.  
Réva vinná  při výsadbě, před květem a po odkvětu, na plody velikosti hrášku.  
Trávníky  po vysetí 2x, pro jarní regeneraci, během vegetace 1  5x. 
Okrasné rostliny a okrasné dřeviny  před výsadbou prostokořených rostlin, při výsadbě z 
kontejnerů, po výsadbě 1  2x, pro regeneraci.  
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.  
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Přípravek není klasifikován jako 
nebezpečný.  
 
Podmínky skladování:  
Skladujte v původních obalech v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům 
při teplotách 529oC. Případné zbytky hnojiva v ředění 1:2000 použijte k zálivce. Likvidace 
obalů  vyprázdněné obaly vypláchněte a odevzdejte do organizovaného sběru. Obaly 
nespalujte.  
Přípravek se dodává balený. Objem balení: 
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při skladování v původních obalech  
Datum výroby a číslo výrobní šarže: uvedeny na obalu 


