
Gewas Tijdstip van toediening Dosering Opmerkingen

Alle Bij het optreden  
van kopergebrek 0,25-0,5 L/ha Evt. een paar keer herhalen

Fruit Voeding met koper 
preventief bij schurft 1-5 L/ha

Samenstelling
Bladmeststof in oplossing
Bladmeststof op basis van koper (435 g/l koperoxychloride)
EG-MESTSTOF: E.1.5. (e)

Bevat:
 19,2  %  Cu  (250 gram koper per liter)
 Soortelijk gewicht: 1,30 kg/l

Gebruik
Vul de tank voor de helft met water. Schud de verpakking van de 
Foliplus bladmeststof goed voordat deze wordt geopend. Meet 
de benodigde hoeveelheid Foliplus af en voeg toe aan het water. 
Voeg de rest van het water toe en verspuit het geheel onder de 
juiste omstandigheden. 

Omstandigheden
Foliplus bladmeststoffen moeten vorstvrij worden bewaard bij 
een optimale temperatuur tussen 5-35˚C. De (weers)omstandig-
heden tijdens het spuiten zijn van invloed op de werking en 
veiligheid van de toepassing. Spuit niet onder extreme weers-
omstandigheden. 

Tankmixen met GBM
Foliplus bladmeststoffen zijn mengbaar met de meeste, maar 
niet alle gewasbeschermingsmiddelen. Bij twijfel eerst een 
mengproef uitvoeren. 

Gevarenaanduidingen
Giftig bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Zeer giftig voor in  het water levende organismen, 
met langdurige gevolgen.

Inh. 10 L

Gevaarlijke bestanddelen
dikoperchloridetrihydroxide

Veiligheidsaanbevelingen
Na het werken met dit product handen, onderarmen en 
gezicht grondig wassen. Beschermende handschoenen, 
Beschermende kleding, Oogbescherming, Gelaatsbe-
scherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een 
ANTI GIFCENTRUM, een arts raadplegen. Specifieke be-
handeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op 
dit etiket). Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raad-
plegen. Gelekte/gemorste stof opruimen.

CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plantaardige sector waarbij  
deelnemende toeleveranciers kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.

WAARSCHUWING:  Schadelijk bij inslikken • Veroorzaakt huidirritatie • Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
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Scan de QR-code of bezoek www.foliplus.eu voor de gebruiks- en toepassingsregels.
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