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КУПРОХАЙ 50 ВП

КУПРОХАЙ 50 ВП е контактен фунгицид с предпазно действие, който тряб-
ва да бъде прилаган преди появата на първите симптоми на болестта. 
Продуктът има изключително широкоспектърно действие: фунгицидно, 
бактерицидно и алгицидно. Прилага се когато климатичните условия са 
благоприятни за развитието на болестта. Следващите третирания са на 
интервали от 7-14 дни в зависимост от културата и опасността от зараза.
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КУПРОХАЙ 50 ВП

Предимства:
→ Съдържа мед: Най-старото средство за растителна защита без доказана резистентност.
→	 Многостранно приложение и широк спектър на действие.
→	 Подобрява узряването на лозовите пръчки, които стават по-устойчиви на измръзване 

през зимата.
→	 По-ниска чувствителност на третираните растения към различни групи фитопатогени.
→	 Ефективен в борбата с бактериози при редица култури.
→	 Одобрен за употреба в биологичното производство.
→	 Слабо се влияе от температурата на околната среда.
→	 Отлична разтворимост.

Активно вещество:
87,7% меден хидроокис (50% чиста мед)

Разрешена употреба:
Купрохай 50 ВП е разрешен за употреба и при следните култури:

Култура
Вредител или група 
вредители, с които

се води борба

Доза 
гр/дка

Фаза на 
приложение 

(ВВСН)

Карантинен 
срок (дни)

Максимален 
брой

третирания

Лоза Мана 0,15%
(150 г/дка) 14

Картофи Мана 150 14

Кайсия
Кафяво гнине, бактериоза, 

сачмянка, цитоспороза, 
Coryneum spp.

150 95-53 Не е 
приложимо 2

Череша Цитоспороза, Coryneum spp. 150 95-53 Не е 
приложимо 2

Праскова 
Нектарина Цитоспороза 150 95-53 Не е 

приложимо 2

Слива Мехурки по слива, 
цитоспороза, Coryneum spp. 150 95-53 Не е 

приложимо 2

Круша 
Дюла 
Мушмула

Повреди по клоните, 
струпясване, кафяво гнине, 

огнен пригор, бактериоза
150 91-53 Не е 

приложимо 2

Ябълка Повреди по клоните,
огнен пригор 150 91-53 Не е 

приложимо 2

Смесимост:
КУПРОХАЙ 50 ВП е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди с изклю-
чение на тирам и алуминиев фозетил. Препоръчително е да се направи тест за смесимост 
преди употреба.


