
Instruction for use: Supporter(PL) 05.05.2021 
 
 

Supporter® 
 

Modulator plonowania upraw rolniczych. 
(Środek wspomagający uprawę roślin) 

Stymulator rozwoju systemu korzeniowego. 
Przyspiesza rozwój roślin, szczególnie w początkowym okresie wegetacji 

Stanowi uzupełnienie do zapraw nasiennych przeznaczonych do zaprawiania sadzeniaków 
ziemniaka, nasion kukurydzy i traw. 

 
 
 
 
 

Środek wprowadzony do obrotu na podstawie Ustawy o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10 lipca 
2007 r –Art.5 

 
Wprowadzający do obrotu/Dystrybutor CERTIS EUROPE B.V Sp z o.o.   

oddział w Polsce  
Al.Jerozolimskie 214  
02-486 Warszawa 

 
Sposób działania 
 
Supporter jest modulatorem plonu i rozwoju dla roślin uprawnych (stymulator wzrostu roślin). 
Środek stymuluje rozwój systemu korzeniowego pozytywnie oddziaływując na wzrost roślin, 
zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju. Substancje czynne środka pokrywają specyficzne 
wymagania pokarmowe mikroorganizmów glebowych, w wyniku czego dochodzi do symbiozy w 
warstwie korzeniowej, która wpływa na intensywny rozwój roślin w początkowym okresie 
wegetacji. Stymulujące działanie „Supporter”-a na wzrost roślin oraz zwiększenie plonów jest 
szczególnie widoczne w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków dla rozwoju roślin, 
takich jak niskie temperatury, susza, zła dostępność składników pokarmowych, niewłaściwe pH 
itp.  
Środek dodaje się do zaprawy nasiennej w trakcie zaprawiania sadzeniaków ziemniaka, ziarna 
siewnego kukurydzy i traw.  
Głównym składnikiem preparatu „Supporter” są syntetycznie aminokwasy. 
 
 

Technika stosowania i dawka 
 

Uprawa Technika stosowania  Dawka stosowania 
Kukurydza Aplikację środka Supporter przeprowadzać w  30 ml na ha 

 prawidłowo działających zaprawiarkach  
np. 30 ml dla jednostki 80.000  przystosowanych do zapraw płynnych, Nasiona  

 kukurydzy zaprawia się środkiem Supporter z  
np. 18,75 ml dla jednostki  płynną zaprawą owadobójczą lub grzybobójczą  

 łącznie lub jedno po drugim.  50.000    
    

Ziemniaki Zaprawianie środkiem Supporter przeprowadzać  300 ml na ha niezależnie od 
 

używając urządzeń stacjonarnych w magazynie 
 

    

 ilości sadzeniaków  
 albo przy sadzeniu ziemniaków w sadzarce.      
    

Trawy Aplikację środka Supporter przeprowadzać w  4 ml/kg nasion, maksymalna 
 sprawdzonych i prawidłowo działających  dawka wynosi 300 ml/ha 
 zaprawiarkach przystosowanych do zapraw      
 płynnych.      
       
 
Można stosować środek na już zaprawione nasiona 
 
Wrażliwość odmianowa: 
Dotychczas nie są znane przypadki braku tolerancji. 



Instruction for use: Supporter(PL) 05.05.2021 
PRZECHOWYWANIE: 
 
Pojemniki przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w oryginalnych, 
zamkniętych pojemnikach w pozycji stojącej w temperaturze od 5 do 25 °C. 
Nie przechowywać razem z żywnością. 
 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: 
 
W celu zminimalizowania ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska, postępować zgodnie z 
instrukcją stosowania. 
Chronić przed dziećmi. 
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania środka. 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
 
POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI: 
 
Środek niezużyty oraz opakowania po środku „Supporter” przekazać do autoryzowanych punktów 
zbiorczych. Nie traktować jako odpadu komunalnego. 
 
 

Stosowanie środka i warunki panujące podczas jego stosowania, np. pogoda znajdują się poza naszą kontrolą, 
zatem przejmujemy odpowiedzialność tylko w stosunku do właściwości środka.  

 
Środek Supporter® nie podlega kryteriom do klasyfikacji i oznakowania zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).   

Środek wspomagający uprawę roślin 
 
 

Pojemność: 
 

Wprowadzający do obrotu:  
                                                                           CERTIS EUROPE  B.V Sp z o.o.   

oddział w Polsce  
oddział w Polsce  
Al.Jerozolimskie 214  
02-486 Warszawa 

 
Na podstawie rejestracji LSN 008304-00/00 uzyskanej w Niemczech przez Spiess-Urania Chemicals 
GmbH; Frankenstraße 18b; D-20097 Hamburg  

 
 

 
Zawiera poliglikol jako środek wspomagający, benzisothiazolin jako środek konserwujący i xanten – składniki barwnika.  
 
Data produkcji: Ze względów technicznych podano w innym miejscu  
 
 
 
 
 

CERTIS EUROPE  B.V  
PO box 607  
3500 AP Utrecht  
Stadsplateau 16 
3521 AZ Utrecht 
The Netherlands  

 
 


