
Obchodný názov výrobku: TONIVIT 
Biostimulátor s obsahom extraktu z morských rias, fosforu a draslíka. PK ROZTOK 
 
Výrobca:  Laboratories Goëmar S.A.S., Parc Technopolitain Atalante, CS41908, 35435 Saint 
Malo – Francúzsko, Tel.: +33 2 99 19 19 19, http://www.goemar.com 
 
Distribútor pre SR: Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ulica 16, 940 76  Nové 
Zámky, Slovenská republika 
 
Zaradené do zoznamu vzájomne uznaných hnojív pre územie SR pod číslom: 1125 
 
Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku 
Zloženie: 
Prístupná kyselina fosforečná (P2O5)  13,00 % 
Oxid draselný (K2O)  5,00 % 
GA 142 filtrát morských rias   
 
Registrované v Talianskej republike v zmysle Vyhlášky k Legislatívnemu nariadeniu 75/2010 
z 3. marca 2015 
Obsah rizikových látok: 
Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Talianskej republike 
 
Rozsah a spôsob použitia 
 
Odporúčanie pre aplikáciu: 
Plodina Dávka Termín aplikácie 
Repka olejná 1 l/ha Na jeseň vo fáze 4-5 listov 
Obilniny 1 l/ha Od fázy 2-3 listov do konca odnožovania 

 
Pokyny pre aplikáciu 
- Pred použitím dobre pretrepte 
- Do nádrže TONIVIT nalievajte ako posledný 
 
TONIVIT je fyziologický aktivátor rastu a aktivity koreňového systému. Pri aplikácii na pôdu 
aktivuje minerálnu výživu mladých rastlín v počiatočných fázach vývinu. Poskytuje optimálne 
podmienky pre rast a dokonalé založenie porastu. Prejaví sa to vyššou rovnomernosťou porastu, 
zvýšenou odolnosťou voči stresu a vyššou úrodou. 
 
TANK MIX a opatrenia: 
TONIVIT je kompatibilný s najbežnejšími pesticídmi a bežne používanými hnojivami (okrem 
hnojív na báze vápniku). 
 
 
 
 
 

http://www.goemar.com/


 
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
 
Vyhýbajte sa akémukoľvek neželanému vystaveniu. Noste ochranné rukavice, okuliare s ochranou 
proti vystreknutiu alebo s tvárovým štítom, noste vhodný ochranný odev, vhodnú masku. Počas 
používania nejedzte, nepite a nefajčite. 
 
Všeobecné opatrenia prvej pomoci: Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte ústne. V prípade 
nevoľnosti sa poraďte s lekárom (pokiaľ je to možné ukážte mu štítok). 
Opatrenia prvej pomoci pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho 
oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite volajte Národné 
toxikologické informačné centrum alebo lekára. 
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou: Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky 
kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte Národné 
toxikologické informačné centrum alebo lekára. 
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 
Opatrenia prvej pomoci po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte 
Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEBEZPEČENSTVO 
 
UPOZORNENIE: 
H290  Môže byť korozívna pre kovy. 
H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie . 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
P234  Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. 
P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
P280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P303 + P361 + 
P353  

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky 
kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. 

P305 + P351 + 
P338  

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo 
vyplachovaní. 

P406  Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/nádobe s odolnou vnútornou 
vrstvou. 



 
Podmienky skladovania 
Prípravok skladujte pri normálnych podmienkach od 10 – 30 °C . 
 
Objem balenia: 10 L 
Dátum výroby: uvedené na obale 
Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby  
 
Podmienky predaja - obmedzená záruka a obmedzenie zodpovednosti. 
Goëmar zaručuje, že prípravok v neotvorenej nádobe spĺňa podmienky chemického zloženia 
uvedeného na tejto etikete. Pokyny pre aplikáciu uvedené na tejto etikete sú založené na testoch 
považovaných za spoľahlivé a musia byť riadne dodržané. Nakoľko sa môžu vyskytnúť nezvyčajné 
pôdne podmienky resp. počasie v spojení s použitím tohto prípravku, ktoré sú mimo kontroly 
výrobcu, nie je možné v takýchto prípadoch poskytnúť garanciu účinku prípravku ani dosiahnutých 
výsledkov a za žiadnych okolností zodpovednosť spoločnosti Goëmar® nepresiahne cenu 
použitého prípravku. Kupujúci musí vziať do úvahy všetky riziká spojené so skladovaním, 
použitím alebo aplikáciou tohto prípravku. Tovar je predmetom predaja za štandardných 
podmienok pre obchodovanie výrobcu dostupnými na požiadanie. Použitie prípravku predpokladá, 
že kupujúci akceptuje tieto podmienky pre predaj. 
 
 


