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tradecorp Cu
Χαλκός σε χηλική μορφή EDTA για πρόληψη και

θεραπεία τροφοπενιών

Χαλκός (Cu) σε χηλική μορφή EDTA: 14.5% w/w
Σταθερότητα χηλικού παράγοντα EDTA: pH 4-9

Εισαγωγέας - Διανομέας
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε.
26,5 χλμ. Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ
194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
E-mail: info@geoponiki.gr

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
12 Kg (12 x 1 Kg)
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμογή από το έδαφος για όλες τις καλλιέργειες:
50-100g/στρέμμα σε κάθε εφαρμογή. Επανάληψη 2-3 φορές ανάλογα το μέγεθος του προβλήματος και εφόσον αυτό
απαιτηθεί. Διαφυλλικές εφαρμογές: 20-400g/100 λίτρα νερό. Η μέγιστη δόση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 100g/100 
λίτρα. Επανάληψη 1-2 φορές εφόσον απαιτηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μην εφαρμόζετε κατά την περίοδο της ανθοφορίας ή κατά τον μεταχρωματιαμό των καρπών. Μη ψεκάζετε βερυκοκιές 
και δαμασκηνιές. Ψεκάστε για να στεγνώσετε το φύλλωμα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Προσθέστε το 
Tradecorp Cu στο νερό ενώ ανακινείτε. Συνεχίστε την ανάδευση μέχρι να διαλυθούν πλήρως οι κόκκοι. Μην εφαρμόζετε 
με άλλα προϊόντα λιπασμάτων EDTA, εκτός εάν η συνολική εφαρμογή όλων των προϊόντων δεν υπερβαίνει το μέγιστο 
για κάθε εφαρμογή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το προϊόν αυτό συνσυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και προϊόντα φυτοπροστασίας εκτός των ελαιούχων 
σκευασμάτων, του θείου και προϊόντων με υψηλό pH.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ξεπλύνετε το 
στόμα. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.. Διάθεση  του  περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα  με  τους  τοπι κούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονι σμούς. 
Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.: Δινάτριο [[Ν, Ν´-αιθυλενοδις [Ν- (καρβοξυμεθυλ) γλυκινατο]] (4 -) - Ν, Ν ´, 
Ο, Ο´, ΟΝ, ON ´] χαλκούχο (2-) (CAS 14025-15-1); Tρινατριο αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό υδρογόνου (CAS 150-38-9) 
Μακριά από παιδιά.  Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  Φυλάξτε τη συσκευασία 
σε μέρος δροσερό και στεγνό και αποφεύγετε την έκθεσή της σε ακραίες θερμοκρασίες. Διατηρείστε το προϊόν 
στην αυθεντική του συσκευασία. Χρησιμοποιείστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.  Σε περίπτωση 
αμφιβολιών, ενημερωθείτε από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.  Χρησιµοποιείται µόνον σε περίπτωση 
αναγνωρισµένης ανάγκης. Να µη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόµενων δόσεων. 

Αριθμός παρτίδας:
Ημερομηνία παραγωγής:

Εγγυημένη σύνθεση:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

ΠΡΟΣΟΧH
Προϊόν κατάλληλο για βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΚ αριθ. 834/2007 και 889/2008. Control Ecocert SA F-32600


