
 

 

 

 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L  

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1.260 kg  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ: XXXXXXX
 

 

∆ΙΑΝΟΜΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Anthesis Ε.Π.Ε. 
Εµ.Μπενάκη 8,145 61 Κηφισιά 
Τηλ. 210 80 12 367 
Fax. 210 62 33196 
www.anthesis.gr 
 
 

Παρασεκυάζεται και διακινείται από την IberfolS.L. Polígono Industrial 
Puente Alto, Parcela 57, 03300, Orihuela, Alicante,  Spain 
Tlf. 0034 966 738 232; www.agrotecnologia.net  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
To CUPRATEC χρησιµοποιείται για τη διόρθωση 
τροφοπενιών Χαλκού. Είναι ένα διάλυµα λιπάσµατος 
Χαλκού που εγγυάται την επαρκή τροφοδοσία των φυτών σε 
Χαλκό, χωρίς να προκαλούνται προβλήµατα 
φυτοτοξικότητας στα φύλλα από την εφαρµογή του.Ο 
Χαλκός δρά ως καταλύτης πολλών ενζυµατικών 
αντιδράσεων, λαµβάνει µέρος στη φωτοσύνθεση, ευνοεί τη 
σύνθεση πρωτεϊνών και δρά ώς σταθεροποιητής της 
χλωροφύλλης. 
 

∆ΡΑΣΗ 
• Προλαµβάνει και θεραπεύει τροφοπενίες. 
• Βελτιώνει και προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας. 
• Ευνοεί την ανθοφορία και την καρπόδεση. 
• Αυξάνει ποιοτικά καιποσοτικά την παραγωγή.  
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε φρούτα, κηπευτικά, 
ανθοκοµικά, σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες καθώς και σε 
υπαίθριες.  
 

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Με διαφυλλικό ψεκασµό: 
• Εσπεριδοειδή: 150-200 cc/100 Lit. 
• Κηπευτικά: 200-400 cc/100 Lit εξαρτάται από την 
καλλιέργεια και την κατάσταση του φυτού. 

• Ελιά: 200-300 cc/100 Lit κατά την ανάπτυξη του καρπού. 
• Αµπέλι: 200-300 cc/100 Lit µέχρι την ωρίµανση των 
καρπών. 

• Ανθοκοµικά: 150 - 200 cc/100 Lit. 
Μέσω άρδευσης: 250 cc/στρ. 
 

ΧΡΗΣΗ 
Ο αριθµός των επεµβάσεων εξαρτάται από τη 
σοβαρότητα της έλλειψης. Προτείνεται να γίνεται 
επανάληψη της εφαρµογής κάθε 10-15 ηµέρες. Είναι 
σηµαντικό να γίνεται καλό λούσιµο του φυτού. ΠΟΤΕ 
εφαρµογή κατά την διάρκεια έντονης ηλιακής 
ακτινοβολίας όπως µεσηµεριανές ώρες. 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
P101 σε περίπτωση που ζητηθεί ιατρική συνδροµή, 
δείξτε την ετικέτα. 
P102 Κρατήστε το µακριά από παιδιά. 
P270 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή 
καπνίζετε. 
 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Συνδυάζεται µε τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά και 
λιπάσµατα. Να µη συνδυάζεται µε βορδιγάλειο πολτό. Να 
µη συνδυάζεται µε προϊόντα που έχουν αλκαλική 
αντίδραση. Σε περίπτωση νέων συνδυασµών µε χηµικά 
να γίνεται πρώτα δοκιµαστική εφαρµογή.   
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόµενο του 
προϊόντος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία 
που οφείλεται σε λάθος χρήση του προϊόντος µη 
σύµφωνη µε τις αναγραφόµενες οδηγίες στην ετικέτα. 

 
Εγγυηµένη Σύνθεση (W/W) 
Χαλκός (Cu) διαλυτός στο νερό  ........................... 4.5% 
 
 
Κυκλοφορεί µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
2003/2003. 
 
Επιττρέπεται στη Βιολογική Γεωργία σύφµωνα µε 
τους Κανονισµούς 834/2007 & 889/2008, όπως κάθε 
φορά ισχύουν. 
 

 
 

Cupratec  
 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ 
∆ΙΑΛΥΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΑΛΚΟ (Cu) 

 

 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Π.ΧΡΙΣΤΟΥ 
Λτδ, Αγοράς 31-ΤΚ: 8010, ΠΑΦΟΣ, 
ΚΥΠΡΟΣ, Τηλ:99428542 – Φαξ: 
26961180 

 


