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Piatra vinata 0,5kg

Evaluare:
Nu a fost
evaluat
Pre?
Pret
cu reducere
17,43
lei înc?
Pre?ul de vânzare 19,00 lei
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 17,43 lei
Reducere
Valoarea taxei 1,57 lei
Pune o întrebare despre acest produs

Descriere
PIATRA VINATA - Sulfat de cupru pentahidrat tip MIF
Con?ine: 20-25% cupru metalic sub forma de sulfat de cupru, 10-12% sulf.
Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Greutate net?: 0,5kg
Descriere: Se utilizeaza in pomoicultura, viticultura, legumicultura, cultura cerealelor si a plantelor tehnice sub forma de zeama
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albastra in concentratie de 1-3% si regulator de pH pentru solurile si solutiile alcaline. Poate fi utilizat si cu fungicide compatibile
cu produse pe baza de cupru in vegetatie sau in perioada de repaos vegetativ. Produsul se solubilizeaza in apa foarte curata
sau apa demineralizata, utilizand cantitatea de sulfat de cupru necesara obtinerii concentratiei de 1-3% (10 - 30kg/1000litri apa),
amestecul facandu-se in vase ce nu corodeaza (mase plastice, lemn, vase emailate)
Utilizare:
1. VI?A DE VIE - concentra?ia recomandat? pentru perioada de iarna este de 3%
2. POMI FRUCTIFERI - concentra?ia recomandat? pentru perioada de iarna este de 3%
Tratamentele de iarna în viticulturã si pomicultura se fac prin imbaiere, concentratia recomandata fiind de 3% (300g de
produs ?i se dizolv? în 10l de ap?).
- Tratamentul se face prin îmb?iere, când afar? temperatura este mai mare de 5°C.
- Solu?ia NU se folose?te în timpul înghe?ului sau la temperaturi mai mari de 10°C !
- Solu?ia preparat? se utilizeaz? în ziua respectiv? !
ATEN?IE!
Este foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
A nu se inspira praful.
NU mânca?i, nu be?i ?i nu fuma?i în timpul utiliz?rii produsului.
A nu se lãsa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.
Este iritant pt ochi. În caz de contact cu ochii, spãlati bine cu apã curatã ?i adresati-vã medicului.
Se pãstreazã la loc uscat si rãcoros.
Punga deschisã se ?ine departe de alimente, bãuturi ?i furaje pt animale.
Acest produs ?i ambalajul s?u se vor depozita ca un de?eu periculos.
A nu se arunca ambalajul sau resturile nefolosite de produs oriunde în mediul înconjur?tor.
Valabilitate: 2 ani de la data fabrica?iei.
Pre? unitar
- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
- Pre?urile NU con?in TVA !
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