
Etiketa 

KUPROSAL 25 

HNOJIVO ES 
 
Typ hnojiva: E.1.3.3h Suspenzní hnojivo s mědí 
 
Deklarovaný obsah: 
Celková měď (Cu)   25,0 % (m/m) 
 
Čistá hmotnost: 
 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): Synthos Agro Sp.z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, Polsko 
 

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.  
 

Používání hnojiva je bezpečné za podmínek uvedených v návodu 
 

Návod k použití hnojiva 

Minerální tekuté hnojivo, obsahující měď (Cu) v podobě oxichloridu měďnatého, určené ke hnojení na 
list. Používá se na hnojení rostlin pěstovaných v sadech a zahradách. Doporučuje se používat hnojivo 
během vegetačního období, zejména v době zvýšených nároků rostlin na měď. Hnojivo aplikujte na 
suché listy. Nepoužívejte před očekávaným deštěm. 

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití 
jiných přípravků a hnojiv na bázi mědi. 

Klasifikace směsi: 

Klasifikace směsi zpracovaná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). 

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti Čísla a obsah standardních vět o nebezpečnosti 

Acute Tox. 4 H302 – Zdraví škodlivý při požití 

Acute Tox. 4 H332 - Zdraví škodlivý při vdechování 

Skin Sens. 1 H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Eye Irrit. 2 H319 - Způsobuje vážné podráždění očí 

Aquatic Chronic 1 H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 

účinky 

 

PRVKY OZNAČENÍ 

Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 127/2008 (CLP):  



 

Signální slovo: POZOR  

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H302 - Zdraví škodlivý při požití. 

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. 

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

EUH 401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Věty určující podmínky pro bezpečné použití: 

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a oči. 

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. 

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / 
lékaře. 

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující 
dýchání. 

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P391 - Uniklý produkt seberte. 

Použití: 

• jabloně a hrušně: 1,5 l v 500-750 l vody/ha - používejte po zahájení jarní vegetace do začátku 
kvetení 1-2 aplikace a po sklizní ovoce. 

• třešně a višně: 3 l v 500-750 l vody/ha po zahájení vegetace a po sklizni ovoce nebo v období 
kvetení 1,5 l v 500-750 l vody/ha. 

• slivoně: 3 l v 500-700 l vody/ha po zahájení vegetace a 2-3 l v 500-700 l vody/ha v období 
opadání listů. 

• broskve: 5-7 l/ha v 500-700 l vody velmi brzy na jaře a na podzim po opadnutí listů. 
• rajče: 2,0-2,5 l/ha v 700 l vody, 14 dnů po zasazení sazenic, následně 1-3 aplikace v časových 

odstupech 14 dnů. 
• okurka: 2,0-2,5 l/ha v 700 l vody, kdy je na hlavním výhonku otevřený druhý květ, až do fáze 

kdy 8 plod na hlavním výhonku získá typický tvar a velikost pro sklizeň. Používejte 1-3 aplikace 
v časových odstupech 14 dnů. 



• réva vinná: 3,0 l/ha v 500-900 l vody, před kvetením, hned po kvetení, v 3. dekádě července, 
kdy plody dosáhnou velikosti hrášku. Používejte 1-3 aplikace během sezóny v časových 
odstupech 10-14 dnů. 

• rybíz: 3,0 l/ha v 700 l vody, přímo před kvetením, hned po kvetení až do sklizně. Používejte 1-
3 aplikace během sezóny v časových odstupech 10-14 dnů 

• vlašský ořech, lískový ořech: 2-3,0 l/ha v 1000 l vody, od práskání pupenu do kvetení samičích 
květů. Používejte 1-2 aplikace v časových odstupech 7-14 dnů. 

• fazol: 2,0-2,5 l/ha v 600-800 l vody v době kvetení a po kvetení. Používejte 1-2 aplikace během 
sezóny v časových odstupech 7-10 dnů 

• ostatní plodiny: 0,5-1 l/ha v 500 l vody, v době intenzivního růstu 
• Ozimé a jarní obiloviny: 0,2-0,5 l/ha v 100-400l vody, během vegetace, max. do 4 týdnů před 

sklizní 
• Kukuřice, luskoviny: 0,7-1,4 l/ha v 100-400l vody během vegetace, max. do 4 týdnů před sklizní, 
• Řepka 0,4-2,2 l/ha v 100-400l vody, během vegetace, max. do 4 týdnů před sklizní, 
• Brambory 1,7-2,5 l/ha v 100-400l vody, během vegetace až do doby posledního postřiku proti 

plísni bramborové 
• Cukrovka 1,4-2,7 l/ha v 100-400l vody, během vegetace až do doby posledního postřiku proti 

cerkosporióze řepy. 

Navrhovaná doporučení mají obecnou povahu. Před použitím je nutné zohlednit potřeby jednotlivých 
plodin a podmínky pěstování. 
Před vytvořením směsi s jinými hnojivy nebo přípravky na ochranu rostlin v nádrži postřikovače je 
nutné vytvořit zkušební směs s malým objemem vody. 
Upřesnění dávek mědi ke konkrétním plodinám a jejich případné dělení doporučujeme na základě 
rozborů půdy, popř. podle výživného stavu rostlin 
Dodržujte všechny pokyny a kontraindikace uvedené na etiketě – návodu k obsluze přípravku 
používaného spolu s hnojivem. 

Příprava postřikové kapaliny 

Před přípravou postřikové kapaliny je nutné přesně stanovit její nezbytné množství. Odvážené 
množství hnojiva smíchejte ve zvláštní nádobě s malým množstvím vody, následně nalijte přes síto do 
nádrže postřikovače částečně naplněné vodou (se zapnutým míchadlem) a doplníte vodou. Postřikujte 
při zapojeném míchání. Prázdné obaly vypláchněte třikrát vodou, a oplachovou vodu nalijte do nádoby 
s postřikovou kapalinou. 

Skladování 

Hnojivo skladujte pouze v původních, těsně uzavřených obalech, při teplotě 0 až 300 C, ve vhodné 
vzdálenosti od zdrojů tepla, potravin, krmiv, potravinářských nádob, v místech zajištěných proti 
přístupu neoprávněných osob, zejména děti. 
 
Bezpečnostní opatření 
Používejte pouze v opodstatněných případech. Nepřekračujte doporučené dávkování.  
Používejte pouze v případech, kdy je to nutné – při zjištění nedostatku mědi v rostlinách. Existuje 
možnost vzniku fytotoxických účinků, zejména v období chladného a vlhkého počasí a u některých 
odrůd ovocných stromů, vinné révy a ostatních rostlin. Nepoužívejte během dne v místech, kde se 
vyskytují včely. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte obal s hnojivem před poškozením. 
Hnojivo může být zdraví škodlivé při požití. 



Hnojivo může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Urgentně vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení kůže důkladně omyjte velkým množstvím vody. 
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest a očí. 
Přípravek nebezpečný pro životní prostředí. 
V případě uniku, pokud je to možné, rozlitou kapalinu odčerpejte do nádoby. Zbytek posypte pískem 
před zaschnutím, následně seberte do prázdného obalu a likvidujte podle pokynů odborníků. 
V případě rozsypání hnojiva, seberte ho do prázdného obalu. 
Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování. 
Maximální aplikační dávka 28 kg Cu/ha na dobu sedmi let (tj. v průměru 4 kg/ha/rok), na stejném 
pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků a hnojiv na bázi mědi 
 
Doba použitelnosti 2 roky 
Objem balení: 
 

Návod na přepravu a skladování: 

- Chraňte před působením přímého slunečného záření 

- Chraňte před vlhkem.  

- Počet vrstev při stohování ve skladu – max. 3 

- Počet vrstev během přepravy – max. 3 

- Hnojivo skladujte při teplotě od 0°C do 30°C 

Datum výroby: 

Šarže: 

Výrobce: Synthos Agro Sp.z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1 


