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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SULFOCOPPER DP ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ 

 
Λίπασµα Θείου-Χαλκού. 

 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
(β/β) - Στοιχειακό θείο (S): 98,0 % 

Τριοξείδιο του θείου (SO3): 245,0 % - Χαλκός (Cu): 2,0 % 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 

Υπεύθυνος για τη διάθεση: FARMA-CHEM SA 

 

Εγκεκριµένο στη Βιολογική Καλλιέργεια 

(σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ. αριθµ. 889/2008) 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 

 

 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:  
Γενική δοσολογία:  2.5 – 3 κιλά/στρέμμα. 
 
 
 

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. 
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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. 

 

 
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Να µην εφαρµόζεται εντός 14 ηµερών παραφινικά έλαια, ελαιούχα σκευάσµατα, 
φωσφονικές ενώσεις µετά την εφαρµογή του SULFOCOPPER DP. 
 

 
 

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

 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με 
ασφαλή τρόπο. 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. 

 

 

 

 

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


