
CUCgluconateCUCCUC Фунгицид и бактерицид
Системно действие

Коректор на меден дефицит

Ползи от приложението на меден глюконат

НЕ ОБРАЗУВА ПЕТНА ПО РАСТЕНИЕТО

СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

НЕ СЕ ОТМИВА

ФУНГИЦИДНА И БАКТЕРИЦИДНА ЗАЩИТА 

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Зърнено житни 
Зеленчукови
Овощни
Лозя

Цитрусови
Тревни площи 

Култура Фази на приложения Листно приложение
мл/дка

С напоителната система
мл/дка

200 мл/дка
 200-300 мл/дка  
200-300 мл/дка
200-300 мл/дка 

150-200 мл/дка
200-400 мл/
в 100 л вода

   
 

при необходимост
в зависимост от условията и отглежданата култура
преди цъфтеж и след беритба
в зависимост от развитието на листа, като 
допълнение към фитосанитарните третирания
пролет и есен
при необходимост

 
300-400 мл/дка
300-400 мл/дка 

200-300 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Мед (Cu)   

Плътност: 1,23 g / cc

Органичен комплексообразуващ агент:
                                        D- глюконова киселина

8 %

%w/w

CUC gluconato (меден глюконат)се характеризира с отлична 
усвояемост, както от листната маса, така и от кореновата 
система.

Използва се като ресурс при превенцията и корекцията на 

меден дефицит.

CUC gluconato има забележително фунгицидно и бактерицидно действие: ботритис (Botrytis), фузариум 
(Fusarium), брашнеста мана (Mildiu), ранно и късно кафяво гниене (Monilia), фома (Phoma), питиум 
(Phythium), фитофтора (Phytophtora), листен пригор (Rhynchosponium), ризоктония (Rhizoctonia), склеротиня 
(Sclerotinia), листни петна (Spilocacea), ксантомонас (Xanthomonas) и др.В CUC gluconato, медта е 
хелатирана с глюконова киселина, което осигурява по-добро проникване в сравнение с други медни 
продукти (оксиди) в гъбните спори като инхибира развитието им.

ОПИСАНИЕ

0Препоръчва се да прилага при температури от 6 до 25 С. Да се избягва пръскането при екстремни условия като суша, 
висока влажност, слани или дъжд. Преди употреба да се разбърка, за по-добра хомогенизация. В случай на смесване на 
няколко продукта, са препоръчва да се направи тест за смесимост. Медният глюконат се слага последен.

Смесим е с повечето инсектициди и фунгициди. Да не се смесва с киселини и основи, както и аминокиселини.
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