
PROKTON je organominerální rostlinný přípravek s  vysokým obsahem draslíku, dále pak 
obsahuje aminokyseliny a extrakt z  mořské řasy (Ascophyllum nodosum). PROKTON vykazuje 
přirozený obsah mikroelementů a přírodních rostlinných hormonů. Při aplikaci na list 
aminokyseliny společně s  draslíkem napomáhají rostlině s vlastní syntézou a translokací 
aminokyselin v období nepříznivých podmínek a v konečných fenologických fázích napomáhá 
zrání, zvyšuje obsah cukru v plodech a zlepšuje jejich skladovatelnost.
Neobsahuje všechny základní živiny ve vysokém množství, nenahrazuje základní hnojení!

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Při práci s produktem nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní pravidla osobní hygieny. 
Použijte ochranné rukavice. Po práci si umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem a ošetřete pokožku 
krémem.
První pomoc:
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 l vody. 
Při zasažení pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Ve vážnějších případech a při 
alergických reakcích vyhledejte pomoc lékaře.
Podmínky skladování:
Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5 °C v suchých místnostech, odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv, mimo dosah dětí, nevystavujte přímému slunci. Prázdný obal je určen k recyklaci.
Výrobek se dodává balený. 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek

Číslo šarže:
Datum výroby:  Hmotnost balení: 1 kg

Dodavetel:  BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice
Výrobce: CBC (Europe) Srl., Via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese, Itálie
Č. vzájemného uznání: 230
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost Hodnota
celkový dusík jako N v %  6,0
organický dusík N v % 6,0
celkový draslík jako K2O v %  17,0
uhlík C organického původu v %  25,0
hodnota pH 6,0–7,0
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, 
rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

PROKTON
Pomocný rostlinný přípravek

Rozsah a způsob použití:

Plodina Dávkování

Ovoce (jahody, meloun, broskve, jabloně, hrušně)  
a réva vinná

zálivka 4–8 kg/ha

postřik 1–1,5 kg/ha
PROKTON je možné míchat s přípravky na ochranu rostlin s pH < 8, nelze míchat s měďnatými přípravky.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství  
dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008  

o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
BIOCONT LABORATORY, biologická ochrana rostlin


