CUPROXAT‚ FLOWABLE
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Αρ. Εγγραφής:962
Το Cuproxat Flowable είναι µυκητοκτόνο σε ηµίρρευστη µορφή που χρησιµοποιείται αφού
διαλυθεί σε νερό για πρόληψη και καταπολέµηση διάφορων µυκητολογικών ασθενειών σε
πολλές καλλιέργειες.
Σύνθεση:
Τριφασικός Θειικός χαλκός 352g/l
Αδρανή συστατικά
648g/l
(µεταλλικός χαλκός)
192g/l
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
Αµπέλια, Εσπεριδοειδή, Ελιές, Φυλλοβόλα, Τοµάτες, Πατάτες, Μποστανικά, Κηπευτικά.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙ:
Περονόσπορο, Αλτερνάρια, Εξώασκο, Κορύνεο, Σεπτόρια, Κυκλοκόνιο, Κερκόσπορα,
Ανθράκνωση, Καπνιά, Κλαδοσπόριο,διάφορες βακτηριώσεις, Βακτηριακό κάψιµο, κ.α.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αµπέλια: Ψεκάστε µε την έναρξη της βλάστησης.
Εσπεριδοειδή: Ψεκάστε πριν και µετά την άνθηση.
Ελιές: Ψεκάστε το Φθινόπωρο και την Άνοιξη.
Φυλλοβόλα: Ψεκάστε στο τέλος του χειµώνα και στο φούσκωµα των µατιών
Τοµάτες, Πατάτες, Μποστανικά, Κηπευτικά: Ψεκάστε ανάλογα µε την προσβολή και τις
καιρικές συνθήκες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ:
Γεµίστε µε 1/3 περίπου νερό τον ψεκαστήρα προσθέστε το Cuproxat και αναδεύσετε καλά. Mετά
προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Η ανάδευση του διαλύµατος είναι αναγκαία.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 100 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ:
Λαχανικά: 350 ml
Ελιές, Αµπέλια, Φυλλοβόλα (χειµερινοί ψεκασµοί): 500 ml Εσπεριδοειδή: 400 ml
Πιστακιές: 250-400 ml
Πυρηνόκαρπα: 500 ml (Φθινόπωρο/Χειµώνα) 200-300 ml (Άνοιξη πριν και µετά την άνθηση).
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις που συστήνεται.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνδυάζεται µε όλα τα κοινά εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα.
ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Είναι χαµηλής τοξικότητας για τις µέλισσες.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Πατάτες: 1 µέρα
Υπόλοιπες καλλιέργειες: 7 µέρες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει τα µάτια. Ερεθίζει το δέρµα. Πολύ τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον. Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα, µην τρώτε, µην καπνίζετε
όταν ψεκάζετε και µην εισπνέετε τα ψεκαστικά σταγονίδια. Πλυθείτε καλά µε νερό και σαπούνι
όταν τελειώσετε και αλλάξτε τα ρούχα σας. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη
διάθεση ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Καταστρέψτε τα
άδεια δοχεία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση δηλητηρίασης προκαλέστε εµετό και καλέστε αµέσως γιατρό. Θεραπεία
συµπτωµατική.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Φυλάξτε το προϊόν µακριά από παιδιά, ζώα και τρόφιµα σε ασφαλές ξηρό και δροσερό µέρος
καλά κλειστό. Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια στην αρχική του συσκευασία.
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ:
Εγγυούµαστε την ποιότητα του προϊόντος µας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισµένη
συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσµευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο
πρόσφατες εµπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το
έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών , η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασµού, καθώς και άλλοι
παράγοντες, µπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος. Ο χρησιµοποιών
το παρασκεύασµα αναλαµβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δεν φέροµε καµιά ευθύνη
για ζηµιές που είναι αποτέλεσµα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.
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