
Λίπασµα ΧαλκούΛίπασµα ΧαλκούΛίπασµα Χαλκού

++Ιοντικός Χαλκός (Cu ) ...................
ως Πενταένυδρος Θειικός Χαλκός

5,2%

94,8%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ β/ο:

ΙΟΝΤΙΚΟΣ XAΛΚΟΣΙΟΝΤΙΚΟΣ XAΛΚΟΣΙΟΝΤΙΚΟΣ XAΛΚΟΣ

CuSO4-5H2OCuSO4-5H2OCuSO4-5H2O

Ionic Copper Concentrate
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Λίπασµα ΕΚΛίπασµα ΕΚ

Σύνθετος παράγοντας
αδρανείς διαλύτες: ...................

To ICC είναι υγρό και όξινης αντίδρασης 
σκεύασµα συµπυκνωµένου πενταένυδρου 
Θειικού χαλκού ο οποίος βρίσκεται σε 
ενυδατωµένη ιοντική µορφή. 
Η καινοτόµος τεχνολογία του επιτρέπει στα 
ιόντα χαλκού να παραµένουν βιοενεργά 
µέχρι πλήρους απορροφήσεως από τους 
φυτικούς ιστούς. 

Η βελτίωση της διεισδυτικής ικανότητας 
των ιόντων χαλκού στους φυτικούς ιστούς 
έχει ως αποτέλεσµα οι απαιτούµενες 
δόσεις να είναι µειωµένες σε σχέση µε τις 
άλλες παραδοσιακές µορφές χαλκούχων 
σκευασµάτων µε συνέπεια την µείωση της 
τοξικότητας του και την δυνατότητα 
εφαρµογής του ακόµη και σε ευαίσθητα 
στάδια ανάπτυξης του φυτού. 

Αποτρέπει την συσσώρευση αλάτων σε 
αλατούχα εδάφη µε αποτέλεσµα την 
καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. 

Επιπλέον, συµβάλλει στην ενεργοποίηση 
της απορρόφησης και άλλων 
ιχνοστοιχείων.

Ενισχύει την δραστικότητα των αµυντικών 
µηχανισµών του φυτού.

Eφαρµόζεται µε ψεκασµό φυλλώµατος 
(διαφυλλικά), µε καθολική και οµοιόµορφη 
διαβροχή έως απορροής. Δηµιουργεί 
οµοιογενές (χωρίς συσσωµατώµατα) και 
σταθερό υδατικό διάλυµα. Δε λερώνει - 
βάφει τα φυτά που ψεκάζονται.

Η εφαρµογή του σκευάσµατος να γίνεται  
µετά από συµβουλή γεωπόνου. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
& ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Το ICC εφαρµόζεται προληπτικά ή  
θεραπευτικά µε την εµφάνιση 

συµπτωµάτων σε όλες τις καλλιέργειες 
όπως κηπευτικά, φράουλες, πατάτα, 
ψυχανθή, αροτριαίες καλλιέργειες,  

οπωροφόρα, ακρόδρυα, εσπεριδοειδή, 
ακτινίδια, αµπέλια, ελιές, ροδιές,  

καλλωπιστικά, χλοοτάπητες και άλλες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συνδυάζεται / αναµιγνύεται µε τα 

περισσότερα αγροχηµικά 
σκευάσµατα, όχι όµως µε 

ορυκτέλαια ή µε σκευάσµατα που 
έχουν πολύ χαµηλό pH.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Φυλάσσεται στη συσκευασία του, 

σε κλειστή αποθήκη, προστατευµένη 
από ακραίες θερµοκρασίες, φωτιά 
και υγρασία και σε θερµοκρασίες 

0άνω των 0 C.

* Ελάχιστη ποσότητα νερού διάλυσης 
60 L/στρ. στα λαχανικά 

και 100-150L/στρ. στα οπωροφόρα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:  
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά µετά το χειρισµό.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα 
µάτια/πρόσωπο.

P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: µεταφέρατε το 
άτοµο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί 
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P310: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΗΛ 210-7793777/ γιατρό. Περιέχει: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα ακόµα και σε υψηλές θερµοκρασίες, αρκεί να µη 
γίνεται υπέρβαση των συνιστώµενων δόσεων.

ΤΟ ICC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΕ 834/07 ΚΑΙ 889/08

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
Παρασκευάζεται από την ENVIRO SAFE SOLUTIONS Sdn Bhd.

Η ENVIRO SAFE SOLUTIONS Sdn Bhd εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες 
από µη ενδεδειγµένη χρήση του. Γι’ αυτό διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν. ++Cu++Cu++Cu

O HHH
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