
ES HNOJIVO 

CUPRUM 600 WG 

VYSOKO KONCENTROVANÉ SUSPENZNÉ HNOJIVO OBSAHUJÚCE OXYCHLORID MEĎNATÝ (600 G/L) 

ÚČINNÁ KOREKCIA NEDOSTATKOV MEDI V RASTLINÁCH 

CUPRUM 600 WG je suspenzné hnojivo používané vo vodnom roztoku určené na listovú aplikáciu. 

Odporúča sa najmä pre rastliny s vysokým dopytom po medi.  Zabraňuje výskytu nepriaznivých zmien 

v plodinách spôsobených nedostatkom medi. 

ES HNOJIVO E.1.3h typ 

Suspenzné hnojivo oxychloridu meďnatého.  

Kompozícia 

Absolútna meď 24 000 

DÁVKOVANIE A ČAS APLIKÁCIE  

Plodina 
Dávkovanie 

Čas aplikácie 
1l/h l vody 

Jablone a hrušky 1-1,25  
 

1,5 

500-750  
 
500-750 

Po začatí vegetácie do štádia zeleného púčika 
1-2 ošetrenia 
Po zbere ovocia 

Čerešne 2-2,75 
1,0  
2,5 

500-750 
500-750 
500-750 

Po začiatku jarnej vegetácie  
Vo  fáze kvitnutia 
Po zbere ovocia  

Slivky 1,5 
1,5-2,0  

500-750 
500-750 

Ošetrenie vykonajte v štádiu opuchu púčikov  
Po zbere plodov a vo fáze opadu listov  

Broskyne 3,5-4,0  500-700 Skoro na jar, tesne pred začiatkom vegetácie alebo na jeseň po 
zbere  

Jahoda  0,5-1,0  400-600 Od štádia 3 až 4 dobre vyvinutých listov až po vyfarbenie prvých 
plodov (okrem štádia kvitnutia )  

Čučoriedka  0,5 400-600 Od štádia prasknutia púčikov až do štádia pred kvitnutím a po 
zbere ovocia 

Zemiaky 1,75-2,25 200-400 Prvé ošetrenie po úplnom vzídení, ďalšia aplikácia o 14 dní neskôr . 
Neaplikujte v štádiu kvitnutia 

Obilniny  0,5  200-300 Na jeseň a/alebo na jar, od začiatku až do konca odnožovania 

Paradajka  
Paprika  

1,5-1,75  500 2 týždne po výsadbe sadeníc, potom 1-3 aplikácie s odstupom 14 
dní   

Uhorka   1,5-2  500 Po vytvorení 6 listov , potom 1-3 aplikácie s odstupom 14 dní     

Ostatné plodiny 0,5 500 V štádiu intenzívneho rastu a zvýšeného dopytu 

Hlúboviny zelenina 
 

1,0 500-700 
Až 2 aplikácie v štádiu nastavenia hlavy 

Cukrová repa 1,0 – 1,5 200-400 Prvé ošetrenie po prekrývaní medziriadkov, ďalšia aplikácia po 14-
21 dňoch 

 

POZOR 

Obsahuje: trihydroxid dikopperchloridu (II) 



H302+H332 Škodlivý pri požití alebo vdýchnutí  

H410  Veľmi jedovatý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. 

P261 Zabráňte vdychovaniu spreja 

P264 Po manipulácii dôkladne umyte 

P270: Pri používaní tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. 

P301+P312: PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo 

lekára 

P501: Zlikvidujte obsah/kontajner na schválenú miestnu likvidáciu odpadu v súlade s 

miestnymi/národnými predpismi.  

UFI: Y300-F0CE-H00S-GFJX 

Používa sa len tam, kde existuje uznaná potreba. 

Neprekračujte odporúčanú dávku.  

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

MIEDZIOWY 600 SC sa používa v termínoch a dávkach odporúčaných v programoch hnojenia pre 

jednotlivé plodiny alebo v prípade diagnostikovaného nedostatku medi v rastlinách. 

Pred použitím pretrepte.  

Určené na aplikáciu listov vo forme vodného roztoku.  Môže sa použiť v kombinácii s inými 

agrochemikáliami po vykonaní testu potvrdzujúceho miešateľnosť.  

Koncentrácia roztoku a množstvo rozprašovacej kvapaliny by sa mali prispôsobiť potrebám 

jednotlivých plodín a použitej technike postrekovania.  Počas striekania sa vyhýbajte vysokej úrovni 

slnečného žiarenia a teploty, ako aj silnému vetru, ktorý spôsobuje unášanie kvapiek. 

Aplikujte hnojivo pomocou poľného alebo ovocného postrekovača so stredne veľkými kvapkami.  Mal 

by sa aplikovať rovnomerne na celé pole.  

 

PRÍPRAVA PRACOVNÉHO ROZTOKU  

Pred vytvorením pracovného roztoku určite jeho presné množstvo. Namerané množstvo hnojiva 

nalejte do nádrže postrekovača čiastočne naplnenej vodou (so zapnutým miešadlom) a potom 

naplňte vodou na požadovaný objem. Striekajte so zapnutým miešadlom. Prázdny obal trikrát 

opláchnite vodou, výplachy nalejte do nádrže na pracovný roztok. Po ukončení práce striekacie 

zariadenie dôkladne vyčistite.  

SKLADOVANIE A PREPRAVA 

Skladujte pri teplote od 0 do 30 stupňov Celzia. Hermeticky uzavreté obaly skladujte a prepravujte vo 

zvislej polohe.  

 



OPATRENIA  

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom mieste v pôvodnom a uzavretom obale. V 

prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu.  

V prípade kontaktu s očami okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku 

pomoc. 

V prípade rozliatia alebo úniku okamžite zhromaždite rozliate hnojivo, zvyšky opláchnite vodou.  

 

VÝROBCA 

PUH "CHEMIROL" sp. z o.o. 

Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno 

telefónne číslo: +48 52 318 88 79 

 

Doba platnosti: 

3 roky od dátumu výroby 

Dátum výroby/číslo šarže: 

na obale 


