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CuproTonic 
  

 
ÚČINNOST HNOJIVA: CuproTonic je roztok hnojiva na bázi mědi, který optimalizuje výživu rostlin mědí 
a zinkem. Hnojivo zvyšuje odolnost rostlin. CuproTonic zvyšuje účinek fungicidů a tím snižuje jejich 
dávkování a je velmi účinný při preventivním boji. Vodorozpustná měď a zinek jsou ve formě 
glukonátů, které jsou velmi rychle absorbovány a asimilovány kořeny a pletivy rostlin, což vede k 
silnějším a zdravějším rostlinám. 
 

NÁVOD NA POUŽITÍ HNOJIVA: 
 

Plodina 
Aplikace 

Intervaly a doporučení 
postřik  zálivka 

Vinná réva 
2-4 l/ha  3-5 l/ha  V případě potřeby opakujte 2 až 4 

krát během vegetačního nebo 
nutričního stresu. 400-1000 l vody/ha 400-1000 l vody/ha 

Ovocné sady 
 2-4 l/ha  3-5 l/ha  V případě potřeby opakujte 2 až 4 

krát během vegetačního nebo 
nutričního stresu. 400-1000 l vody/ha 400-1000 l vody/ha 

Zahradnictví 
 2-4 l/ha  3-5 l/ha  V případě potřeby opakujte 2 až 4 

krát během vegetačního nebo 
nutričního stresu. 400-1000 l vody/ha 400-1000 l vody/ha 

Obiloviny 
 2-4 l/ha  3-5 l/ha  V případě potřeby opakujte 2 až 4 

krát během vegetačního nebo 
nutričního stresu. 400-1000 l vody/ha 400-1000 l vody/ha 

 
 
 
 
 

HNOJIVO ES 
Typ hnojiva: E.2.4.1 Kapalná směs stopových živin 
Deklarovaný obsah: 

Vlastnost Hodnota 

Vodorozpustná měď jako Cu v komplexu s HGA v % 5,3 

Vodorozpustný zinek jako Zn v komplexu s HGA v % 1,0 

pH 2,5 -4,0 

 
Čistá hmotnost: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l HDPE lahev; 5, 10 a 20 l HDPE kanystr 
a 1000 l IBC kontejner.   
 
Evidenční číslo: E461 
 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): BioTomal s.r.o., Rúbaň 176, 941 36 Rúbaň 



    Etiketa/příbalový leták 

 
 
Příprava postřikové kapaliny: Před použitím hnojivo vždy protřepejte. Nejlepších výsledků dosáhnete, 
když se zachová doporučená dávka a aplikace se provádí na obou stranách listu. Před aplikací ověřte 
reakci rostlin na malém vzorku. Aplikační dávku hnojiva rozřeďte v malém množství vody a nalijte do 
postřikovače naplněného na ½ objem vodou a následně po zamíchání doplňte vodu na požadovaný 
objem.  
Kompatibilita: Nedoporučujeme mísit se silnými kyselinami a povrchově aktivními látkami. Předem 
ověřte kompatibilitu látek. 
 
Ochranná doba: 0 dní                                     Skladovaní: 3 roky 
 
Číslo šarže: uvedeno na obalu                       Datum expirace: uvedeno na obalu 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

          
    Pozor   GHS07    

 
H302 Škodlivý po požití 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H315 Podráždění kůže. 
 
PRVNÍ POMOC: 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. 
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití: Nevyvolávejte 
zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento štítek. V případě potřeby se poraďte s lékařem. 
Při práci s hnojivem používejte obličejový štít, PVC zástěru, klobouk, gumové rukavice a boty. Po 
dokončení aplikace důkladně omyjte pokožku mýdlem a teplou vodou. Při používání výrobku nejezte, 
nepijte ani nekuřte. 
 
SKLADOVÁNÍ A ZNEŠKODNENÍ ZBYTKŮ:  Uchovávejte v původních obalech v suchých a chladných 
místnostech. Doporučená teplota +10 až +30 ° C. Uchovávejte mimo potravin, nápojů a krmiv. Doba 
použitelnosti je 3 roky od data výroby v původním nepoškozeném obalu. Zbytky postřikové jíchy se 
zředí a vystříkají na ošetřovanou plodinu. Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako běžný 
odpad. Použité obaly se dále nepoužívají. 
 
 
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
Nařízení komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
 
Dodatkové informace společností Bioka, s.r.o. jako výrobce: Společnost nepřebírá odpovědnost za 
škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním ani nepředvídatelnými klimatickými 
nebo přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace. 
 
Původ hnojiva: Bioka, s.r.o., Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovensko 
 


