
62% * większe zatrzymanie środka 
ochrony roślin na powierzchni liści

Zastosowanie: 
- uprawy sadownicze 
- uprawy warzywne

Pojemność: 1 l

Dawkowanie: 1 l / ha

Doskonała kompatybilność:
- Miedzian 50 WP
- Miedzian Extra 350 SC
- Kuprosal 25
- Kuprosal 50
* przy deszczu o dużej intensywności

COPPER GRIP – adiuwant w formie 
wodnej dyspersji polimerowej  
przeznaczony  do stosowania jako 
dodatek do cieczy użytkowej  
środków ochrony roślin

• poprawia równomierność pokrycia 
chronionej rośliny cieczą roboczą

• poprawia działanie  
grzybobójczych środków ochrony 
roślin

• doskonała kompatybilność  
z fungicydami kontaktowymi  
i nawozami mineralnymi opartymi 
na np. tlenochlorku miedzi

• produkt oparty na bezpiecznych 
substancjach

• nie tworzy piany w opryskiwaczu
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na 
stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Więcej informacji na www.synthosAGRO.com



Skuteczność  COPPER GRIP

Zatrzymanie ŚOR na powierzchni rośliny:

- o 15%     bez opadów (0 mm/m2)  

- od 20% do 46%*    (regularne opady - 5 mm/m2)

- od 54% do 62%*    (intensywne opady - 10 mm/m2)
                    

*w zależności od zastosowanego ŚOR

Mieszanina MIEDZIAN + COPPER GRIP gwarantuje uzyskanie największej 
ilości związków miedzi zatrzymanych na powierzchni liści rośliny.

Ocena zmywalności środka MIEDZIAN z dodatkiem COPPER GRIP i symulowanego opadu deszczu 
w warunkach laboratoryjnych.
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MIEDZIAN 
bez COPPER GRIP

1) Ciecz użytkowa 
przygotowana na bazie środka 
MIEDZIAN bez adiuwanta 
COPPER GRIP.

Po deszczowaniu FUNGICYD 
MIEDZIAN ulega 
częściowemu zmyciu  
z powierzchni pokrytej 
środkiem - widoczne 
częściowo spływające smugi.

2) Ciecz użytkowa 
przygotowana na bazie 
środka MIEDZIAN 
z adiuwantem COPPER GRIP.

Po deszczowaniu FUNGICYD 
MIEDZIAN utrzymuje się 
równomierne na powierzchni 
pokrytej środkiem - brak 
zmywalności.

MIEDZIAN 
z COPPER GRIP
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OPAD 
DESZCZU

Miedzian 50 WP Miedzian 50 WP +adjuw. Miedzian 350 SC Miedzian 350 SC + adjuw.

+ 20%

+ 54%

+ 46%

+ 62%

+ 15%

Badanie przeprowadzono na liściach róży przy zastosowaniu ŚOR: MIEDZIAN 50 WP dawka 1,5 kg/ha, MIEDZIAN EXTRA 350 SC 1,5/ha i COPPER GRIP w dawce 1l/ha.
Zmywanie związków miedzi wykonano 2 h po zabiegu aplikacji ŚOR w fazie pełnego wykształcenia krzewów róży (przed kwitnieniem lub po kwitnieniu).


