
CARACTERISTICI:

Conținut de cupru Cu 150 g/kg (15%)

Rata de chelare 100%

Solubilitate in apa 100%

Formulare microcristale

Culoarea albastra

Ambalaj 1 kg

Îngrășământ microcristalin de înaltă calitate pentru nutriție foliară și fertirigare.
Conceput pentru prevenirea și eliminarea rapidă a deficienței de cupru din plante.

Chelat de cupru (Cu) EDTA 15%

AVANTAJE UniferХ + Cu:

• Formulare foarte concentrată, ușor de utilizat, rapid absorbită de plante;

• Recomandat pentru aplicare pe o gamă largă de culturi;

• Previne și elimină deficiența de cupru;

• Posedă o eficiență sporită prin aplicarea foliară;

• Certificat conform standardelor EC;

• Crește rezistența plantelor la: bolile fungice si bacteriene, cloroză la culturile multianuale, polignire, secetă, 
temperaturi scăzute și ridicate;

• Activează procesele redox, mărește conținutul de proteine și zahăruri din cereale, asigură formarea ligninei în 
pereții celulari;

• Compatibil cu produsele de uz fitosanitar.



Executat la comanda:
UniferХ International GmbH, Strandstraße 6, 
18211 Ostseebad Nienhagen, Germany

RECOMANDĂRI DE APLICARE UniferX+Cu PE CULTURI

Cultura Faza de aplicare BBCH Norma de consum, kg/ha

Culturi cerealiere

14-18

0,1-0,5
21-25
29-31
37-57

Porumb
13-15

0,2-0,8
18-20

Soia
11-13

0,1-0,3
51-65

Rapita 
31-39

0,1-0,3
51-59

Floarea soarelui 
14-18

0,1-0,5
51-59

Radacinoase
14-16

0,3-0,5
31-39

Culturi pomicole 
(samintoase si simburoase)

1-2 aplicatii 0,1-0,2

Pomusoare 1-2 aplicatii 0,1-0,3
Vita de vie 1-3 aplicatii 0,1-0,3
Legume 1-2 aplicatii 0,2-0,4
Plante ornamentale 2-3 aplicatii 0,2-0,5

Chelat de cupru (Cu) EDTA 15%

Importator oficial:
S.A. «FERTILITATEA-CHIȘINĂU»
MD-2005; mun.Chișinău
str. Constantin Tănase, 6
tel.: +373-22-24-27-50

Importator oficial:
SRL «DIAZCHIM»
MD-3701; mun. Strășeni
șos. Chișinăului, 16
tel.: +373-22-79-12-20

MĂSURI DE SECURITATE ȘI PRECAUȚIE:
La depozitarea produsului, este necesar să se evite fluctuațiile de temperatură sub 10 ° C și peste 25 ° C. Fluctuațiile mari de 
temperatură pot duce la aglomerarea produsului. A se pastra in ambalajul original pana la utilizare. 
În amestec cu PUF, se recomandă de a face un test de compatibilitate. Utilizați complet după amestecare.

METODA DE APLICARE:
UniferX + Cu este utilizat ca pansament foliar superior prin pulverizare , prin irigarea la picurare, fertirigare. Utilizați o cantitate 
suficientă de apă (200-600 l/ha) pentru obținerea unor rezultate eficiente.


