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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUPA COPPER ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Για τη διόρθωση τροφοπενιών χαλκού και τη διατήρηση της ανάπτυξης στα 
κηπευτικά και στις μεγάλες καλλιέργειες. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Υδατοδιαλυτός Χηλικός χαλκός EDTA : 5 % β/ο ή 4,35 β/β  (CAs No: 67989-88-2) 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.K. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
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 
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σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη 
του αγοραστή. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το Supa Copper εφοδιάζει τα φυτά με χαλκό, ο οποίος αποτελεί συστατικό πολλών 
πρωτεϊνών και ενζύμων τα οποία συμμετέχουν σε σημαντικές βιοχημικές διεργασίες 
όπως η σύνθεση της χλωροφύλλης. Διεγείρει την παραγωγή ενζύμων που συμμετέχουν 
στην παραγωγή λιγνίνης και επομένως σταθεροποιεί το κυτταρικό τοίχωμα. Tέλος ο 
χαλκός συμμετέχει σε σημαντικές βιοχημικές διεργασίες όπως η παραγωγή πρωτεϊνών 
και ο μεταβολισμός των υδατανθράκων. 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Άμεσα διαθέσιμο τόσο μέσω της υδρολίπανσης όσο και διαφυλλικά. 

• Είναι ένα πλήρως χηλικό σύμπλοκο του EDTA. 

• Είναι 100% υδατοδιαλυτό 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,15-1,20 
pH:7,5-10,5 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Nα μην αναμιγνύεται με λάδια, θειάφι, φωσφονικές ενώσεις. Επικοινωνήστε με τους 
κατά τόπους γεωπόνους. 
 

 
• 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. 
 


