KUPROSOL

Kapalné hnojivo z řady
SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI
KUPROSOL je kapalné hnojivo modré barvy obsahující měď v rychle působící vodorozpustné
formě.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ
KUPROSOL se používá při hnojení na půdu a na
list. Použití je vhodné jak ke hnojení před začátkem vegetace, tak i ke kurativním zásahům
během vegetace v případech, kdy se akutní nedostatek projeví na rostlinách. Rostliny obzvlášť
náročné na dostatek mědi jsou: jarní a ozimé
obiloviny, cukrová řepa, brambory, hrách, bob,
slunečnice, cibule, česnek, špenát, paprika, rajčata.

BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Hnojivo se dopravuje v PE přepravnících nebo
jiných obalových jednotkách dohodnutých
s odběratelem. Hnojivo se skladuje v PE nebo
sklolaminátových zásobnících, anebo v obalech
výrobce. Teplota výrobku při skladování nesmí
klesnout pod +5 °C. U balených výrobků jsou
obaly plněny s přesností ±3 %.

Vlastnost

Hodnota

Měď jako Cu v % hm.

5

pH zředěného roztoku (1:5)

3–5

Hustota v kg / l při 20 °C

cca 1,15

APLIKACE

Aplikace na půdu:				
Jestliže se na základě půdních rozborů nejedná o extrémní nedostatek mědi, lze obecně doporučit
toto dávkování: lehké půdy 10 l/ha
těžké půdy 25 l/ha.
Listové aplikace:
Pro listovou aplikaci se používá vodný roztok o koncentraci 0,5 %. Při listové aplikaci se dávka na
1 hektar pohybuje v rozmezí 1 – 2 l. Je možné použít i nižší dávku jako součást optimalizační výživy
u rostlin příznivě reagujících na přídavek mědi.
Plodina

Období aplikace

Počet
aplikací

Dávkování
v l / ha

Obilniny

1. aplikace na počátku vegetace,
2. aplikace po 14 dnech

2

2

Cukrovka

1. aplikace ve fázi 3. listu,
2. aplikace po třech až čtyřech týdnech

2

2

Brambory

zapojení porostu

1

2

Luštěniny

zapojení porostu

1

2

Zahradní plodiny

v průběhu vegetace

2

2

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků a hnojiv na bázi mědi.
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Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES)
č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
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