
PRONTECH STYMULATOR WZROSTU PRZEZNACZONY JEST DO STOSOWANIA W UPRAWIE ROŚLIN 
OZDOBNYCH W GRUNCIE I  POD OSŁONAMI, W CELU STYMULACJI ICH WZROSTU ORAZ              
ZWIĘKSZENIA ŚWIEŻEJ I SUCHEJ MASY CZĘŚCI NADZIEMNYCH, UZYSKANIA KORZYSTNEGO                  
POKROJU I ZWIĘKSZENIA RÓWNOMIERNOŚCI WZROSTU I KWITNIENIA ROŚLIN.

Zarejestrowany Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nr Decyzji S-511/15,                       
pozwolenie na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego stymulatora wzrostu Prontech.

STYMULATOR WZROSTU



INSTRUKCJA STOSOWANIA KWIATY

STYMULATOR WZROSTU

Uwaga: stymulator wzrostu przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych, 
mechanicznych.
Unikać nakładania się pasów opryskiwania, aby nie dopuścić do przedawkowania stymulatora wzrostu. 
Stymulator wzrostu nie jest przeznaczony do łącznego stosowania z środkami ochrony roślin.

Zawiera: 
Czwartorzędowe związki amoniowe, 
benzylo-C12-18-alkildimetylowe, 
chlorki

Działa szkodliwie po połknięciu. 
Powoduje poważne oparzenia skóry
oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo 
toksycznie na organizmy wodne. 

Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.  Stosować rękawice ochronne/ odzież              
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.                          
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich              
pojemników zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż 
kartę charakterystyki, lub opakowanie, lub etykietę. Zabezpieczyć przed przedostaniem się stymulatora wzrostu                        
do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby.

Przechowywanie: przechowywać z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu,  w temperaturze od 0°C 
do 30°C. Przechowywać pod zamknięciem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

Szczegółowe informacje nt. środków ostrożności, środków pierwszej pomocy i inne zasady postępowania z produktem zawiera 
karta charakterystyki  stymulatora wzrostu.

Stymulator wzrostu stosować po zapoznaniu się z kartą charakterystyki oraz z uwzględnieniem wymaganych środków                      
bezpieczeństwa.

Masa netto: 100g, 1kg
Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji

Pozwolenie MRiRW nr S-511/15

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
Zawartość azotu całkowitego N 
Zawartość węgla organicznego (C       
Odczyn (pH w wodzie) 
Postać 

15%(m/m)
35%(m/m)org )

7-8
stały, granulowany

Sporządzanie cieczy użytkowej: przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odważoną ilość stymulatora wzrostu wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlać  przez sito do 
zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny 
wlać do zbiornika z cieczą użytkową. 

Podmiot odpowiedzialny:    
Rolvet, ul.Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek,

+48 602 510 498

TERMIN STOSOWANIA LICZBA ZABIEGÓW DAWKA

Rośliny ozdobne 0,05%-0,15% 
(50g-150g stymulato-
ra wzrostu w 100 
litrach wody).

Wykonać 2-3 zabiegi, maksymalnie do 4 zabiegów, nie 
częściej, niż co 7-10 dni. Opryskiwać rośliny aż do                  
całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści                  
i pędów, lecz nie dopuścić do spływania cieczy.                 
Stymulator wzrostu stosować na rośliny suche, zdrowe 
dobrze ukorzenione. Nie podlewać roślin w ciągu 24 
godzin po wykonaniu zabiegu.

Opryskiwać po sadzeniu 
i/lub w czasie wzrostu 
wegetatywnego

ZAKRES 
STOSOWANIA

Zaleca się
0,5g-1,0g/litr wody

Dystrybutor:
Medipharm International 

spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k

ul. E. Sczanieckiej 20b 
64-316 Kuślin

Adres:

kontakt@medipharm-vet.pl

Dział Sprzedaży:
tel.  +48 61 44 12 203
tel.  +48 61 44 12 204


