
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝ: 

SUPA COPPER 
5 % EDTA Χηλικού Χαλκού 

 
Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA 
 
Για την διόρθωση των τροφοπενιών χαλκού και την διατήρηση της ανάπτυξης στα 
κηπευτικά και στις μεγάλες καλλιέργειες. 
 
Σύνθεση 
Υδατοδιαλυτός Χηλικός χαλκός EDTA : 5 % β/ο ή 4,35 β/β  (CAs No: 67989-88-2) 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SUPA COPPER 

• Διορθώνει τις τροφοπενίες  του χαλκού και διατηρεί την ανάπτυξη των φυτών.  
• Είναι ένα πλήρως χηλικό σύμπλοκο του EDTA. 
• Είναι ενεργοποιητής πολλών ενζύμων στα φυτά. 
• Παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή της βιταμίνης Α. 
• Καθαρός, εύκολος χειρισμός . 
• 100% διαλυτό.  

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ   
Ο χαλκός είναι σημαντικός για πολλά ενζυμικά συστήματα και δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί από κανένα άλλο μεταλλικό ιόν. Συμμετέχει στον σχηματισμό του 
κυτταρικού τοιχώματος, στην μεταφορά ηλεκτρονίων και σε οξειδωτικές αντιδράσεις. Ο 
χαλκός επίσης επηρεάζει τον σχηματισμό και την χημική σύσταση των κυτταρικών 
τοιχωμάτων. 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΟΥ 
 
Μεγάλες καλλιέργειες μαραμένες άκρες φυτών. 
                                   λευκές κεφαλές 
                                       καθόλου σπόρος 
Κηπευτικά               σκούρα πράσινα φύλλα 
                               οι νεαροί βλαστοί μοιάζουν υγιείς αλλά είναι αδύναμοι  
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΗΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ 
Το χηλικό σύμπλοκο είναι μια οργανική δομή που έχει δακτυλίους οι οποίοι τυλίγονται 
γύρω από κάθε ιχνοστοιχείο προστατεύοντάς το από χημικές επιθέσεις, αποσύνθεση και 
επιρροή από το pH.Το αποτέλεσμα αυτής της προστασίας είναι αυξημένη διαθεσιμότητα, 
διαλυτότητα και σταθερότητα, έτσι δεν λαμβάνει χώρα αδρανοποίηση στο χώμα ή στις 
δεξαμενές αναμείξεως. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΗΛΙΚΟΥ EDTA 
H σύνθεση του ΕDTA είναι μοναδική, επειδή έχει 4 χηλικούς δακτυλίους .Αυτό σημαίνει ότι 
η σταθερότητα της σύνθεσης αυτού του σύμπλοκου χαλκού είναι εξαιρετικά υψηλή κάτω 
από την επίδραση του υψηλού PH. 
 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
Υδρολίπανση: Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες σε δόση 0,5 λίτρο ανά στρ, όποτε 
απαιτείται. 
Διαφυλλικά 
Δενδρώδεις καλλιέργειες (Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα εκτός Νεκταρινιάς, αμπέλι, ελιά, 
ακτινίδιο, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα): Συνιστώνται συνολικά 2-3 εφαρμογές πριν την άνθηση 
και στην καρπόδεση. Δόση: 100-150 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κηπευτικά (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, φράουλα, κρεμμύδι, καρότο, πατάτα): 
Συνιστώνται συνολικά 1-3 εφαρμογές, όποτε απαιτείται. Δόση: 100-150 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. 
Δημητριακά: Συνιστάται μία εφαρμογή μετά το αδέλφωμα στα 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Βαμβάκι, όσπρια: Συνιστάται μία εφαρμογή σε δόση 100 κ./100 λίτρα νερό όποτε 
απαιτείται. 
 
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. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Ειδικό βάρος: 1,15-1,20. pH:7,5-8,5. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Nα μην αναμιγνύεται με λάδια, θειάφι, φωσφονικές ενώσεις. Επικοινωνήστε με τους κατά 
τόπους γεωπόνους. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση 
Κατάλληλο για εφαρμογή: Διαφυλλικά, Υδρολίπανση 
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