
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, 
ποτά και ζωοτροφές.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, 
με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη 
χρήση.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε 
περίπτωση αδιαθεσίας. ΜΗΝ 
προκαλείτε εμετό παρά μόνο με 
ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Aν 
υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Τηλέφωνο κέντρου 
δηλητηριάσεων: 
210 7793777

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Να 
αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος, 
σε θερμοκρασία μεταξύ 5º και 25ºC. 

CUORE
ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΑΛΚΟ

Σύνθεση (β/β):  Χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός 5% 

Προέλευση πρώτων υλών: θειικός χαλκός

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Περιεχόμενο: 
1 ΛΙΤΡΟ (~1,32kg))

ΣΤΟΧΟΙ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
Η ειδική σύνθεση του CUORE παρέχει στο φυτό την 
απαραίτητη ποσότητα χαλκού ενώ μέσω της 
ενεργοποίησης της βιοσύνθεσης των φυτοαλεξινών 
συμβάλλει στην ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών του 
φυτού έναντι στις διάφορες ασθένειες. Δρα διασυστηματικά 
και απορροφάται από τις ρίζες και το φύλλωμα.
Συνιστάται για καρποφόρα δέντρα, αμπέλι, ελιά, λαχανικά, 
και γενικά για όλες τις καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος ή με υδρολίπανση 
(μαζί με το νερό άρδευσης). 
Στα φυτά που είναι ευαίσθητα στο χαλκό (πυρηνόκαρπα, 
ορισμένες ποικιλίες αμπέλου και ορισμένα λαχανικά) να 
χρησιμοποιείται μόνο μέσω υδρολίπανσης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
- ψεκασμός: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό ή 200-300 κ.εκ./ 
στρέμμα
- υδρολίπανση (μέσω άρδευσης): 200-300 κ.εκ./ στρέμμα
Τρόπος παρασκευής του διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο 
του μέσου εφαρμογής µε το μισό απαιτούμενο νερό. 
Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του λιπάσματος στο 
δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Έναρξη εφαρμογών όποτε κρίνεται σκόπιμο και 
επανάληψη ανά 10-15 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιείται όταν τα φυτά είναι υπό συνθήκες 
stress (π.χ. ξηρασία, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες 
κλπ.).
Οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται κατά προτίμηση τις 
πρωινές ή βραδινές ώρες.
Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης 
ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων 
δόσεων.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να εφαρμόζεται μόνο του. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: Προτείνεται να εφαρμόζεται με 
συμβουλή γεωπόνου. Σε περιπτώσεις υποψίας κινδύνου 
φυτοτοξικότητας να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης. 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ                                                                                                                                  

Αρ. παρτίδας: βλπ επί της συσκευασίας


	Página 1

