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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SULFOCOPPER 40 SC ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ 

 
Το SULFOCOPPER 40 SC είναι συμπυκνωμένο εναιώρημα  χαλκού (σε μορφή 
οξυχλωριούχου). 
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
  
 

Εγγυημένη σύνθεση % β/β 
 
Χαλκός (Cu) 20,0% 
Στοιχειακό θείο (S) 
Τριοξείδιο του θείου (SO3) 

20,0% 
50,0% 

 
 

Προϊόν: : AFEPASA          

Παρασκευαστής: : AFEPASA          

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. ΑΡΙΘΜ. 889/2008)  

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Γενική δοσολογία:  250-500 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό σε κηπευτικά, αμπέλι και 
δενδροκομία. 
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. 
Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν τη 
χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην 
υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη 
του αγοραστή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει δραστηριότητα μελισσών. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Μη φυτοτοξικό για την καλλιέργεια. 

• Αποτρέπει την έλλειψη χαλκού στα φύλλα, διατηρώντας ένα ομοιόμορφο 
χρώμα καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των φυτών. 

• Υψηλή σταθερότητα σκευάσματος χωρίς διαχωρισμό φάσεων. 

• Υψηλή προσκολλητικότητα. 

• Βελτίωση της επιφανειακής τάσης του ψεκαστικού υγρού και της ομοιόμορφης 
κατανομής του. 

• Μεγαλύτερη κάλυψη της ψεκαζόμενης επιφάνειας.  

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
pH: 7-8. 
Πυκνότητα : 1,5-1,6 Κιλά/λίτρο 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Μην αναμιγνύετε στο ίδιο βυτίο θερινούς πολτούς ή αλκαλικά προιόντα. Μην 
εφαρμόζετε με υψηλές θερμοκρασίες. 
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 

κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο σε 
θερμοκρασία μεταξύ 4 και 30oC.  
 


