
Długo Działający Długo Działający 

ZWALCZA i ZAPOBIEGA
choroby grzybowe

na roślinach ozdobnych

Proplant 722 SL
jest środkiem grzybobójczym w formie rozpuszczalnego koncentratu do 
sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych 
przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do podlewania oraz do 
stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: propamokarb w postaci kompleksu z HCL 
(związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi 
i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza 
miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 
Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 - W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA. 
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie 
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i 
które zwróciły się o taką informację.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA 
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA. 
Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub 
obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające 
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych 
opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub 
paszą.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla 
ludzi i środowiska. Przed użyciem przeczytać instrukcje podane w załączonej 
ulotce.

Działa systemicznie i zapobiegawczo

ZASTOSOWANIE
podlewanie wokół IGLAKA
ilość cieczy użytkowej: 2-4 l/m2

UWAGA

Zawartość netto: 

50 ml na 25 L

Okres ważności:  2 lata. 
Data produkcji i nr partii:

Brązowienie igiełBrązowienie igieł

MĄCZNIAKMĄCZNIAK

FYTOFTOROZAFYTOFTOROZA

ZGORZELZGORZEL

PODLEWANIE
fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa

Zalecane stężenie: 0,15 - 0,3%
(15 - 30 ml środka w 10 L wody)

Profilaktyka: zabezpieczenie korzeni
przed infekcją - nowo posadzone 
iglaki i już rosnące

Działanie interwencyjne: z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów

Zezwolenie MRiRW nr R-246/2014 z dnia 
11.12.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr 
R-1019/2015d z dnia 29.12.2015 r. decyzją 
MRiRW nr R-155/2016d z dnia 18.03.2016 r. 
oraz decyzją MRiRW nr R-376/2016d z dnia 
28.07.2016 r.
Posiadacz zezwolenia: Arysta LifeScience 
Benelux SPRL, Rue de Renery 26/1, B-4102 
Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,
tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49. 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.,
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, 
tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90, 
e-mail: sekretariat@arysta.com. 
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie 
i etykietowanie:
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 
84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90, 
fax: +48 58 676 74 89.
Dysrybutor:
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa,  ul. Ostrobramska 101A, 
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

GRZYBOBÓJCZY

IGLAKI
Fytoftoroza

PROPLANT 722 SL

Zwalcza i Chroni


