
Etiketa

Cupran® SC
HNOJIVO

Výrobce: 
Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburk, Německo
Distributor:
Spiess-Urania Chemicals GmbH, organizační složka, Litvínovská 609/3,190 00 Praha 9 –
Prosek
číslo typu: 12.6 číslo rozhodnutí o registraci: 2488

Chemické a fyzikální vlastnosti:

chemická a fyzikální vlastnost hodnota
Měď jako Cu 22,0% (300 g/l)

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva):
kadmium 1; olovo 10; rtuť 1,0; arzen 10; chrom 50.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí!
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití!

Rozsah a způsob použití
Cupran SC je speciální koncentrované měďnaté hnojivo, určené pro doplňkovou výživu 
zemědělských plodin s vyššími nároky na uvedený prvek (pšenice, ječmen, oves, jetel a další). 
Měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu, který je potom později odbouráván, takže se 
prodlužuje období aktivní fotosyntézy. Při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku 
z hnojiv, u obilovin se tvoří méně zrna jako důsledek narušení tvorby generativních orgánů. 
Nedostatek mědi se projevuje zvláště na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po 
radikálním vápnění nebo na půdách s vyšším obsahem organické hmoty (po zaorávkách 
posklizňových zbytků).

Doporučené dávkování a termín aplikace
Cupran SC se aplikuje postřikem jako doplňková výživa v níže uvedených dávkách a 
termínech dle jednotlivých plodin.

Plodina Dávkování (l / ha) Termín aplikace
Jarní a ozimé obiloviny 0,3 - 0,4 před setím až do fáze druhého 

kolénka (BBCH 32)
Řepka 0,4 - 0,8 od 2 listů do fáze butonizace
Mák 0,8 - 1,6 před setím až do fáze butonizace
Brambory 0,8 - 1,6 během vegetace až doby posledního

postřiku proti plísni bramborové
Kukuřice, okopaniny,
luskoviny

0,8 - 1,6 před setím až do zapojení porostu

Louky a pastviny
(S výjimkou pastvin pro ovce)

1,6 - 3,2 po podzimní pastvě nebo seči až do 
začátku vegetace

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit 
dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení 



statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. 
rozbory půd a rostlin).

Příprava postřikové kapaliny:
Nejprve protřepejte obsah kanystru a poté odměřené množství Cupran SC nalijte do nádrže 
postřikovače naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný 
objem.
Množství použité vody
před setím: od 100 l / ha; na začátku vegetace resp. od fáze 6. listu kulturních rostlin: 200 -
400 l vody / ha
Postřikovací zařízení po každém použití důkladně vypláchněte. Doporučujeme použít např. 
přípravek Agroclean®.

Mísitelnost, možnosti tankmix kombinací:
Cupran SC může být aplikován v tankmix kombinaci s většinou přípravků na ochranu 
rostlin, jestliže je dodržen následující postup: nejprve připravte vodný roztok Cupran SC a 
po důkladném rozmíchání přidejte vodný roztok druhého přípravku.

Cupran SC může být aplikován v kombinaci s hnojivy (kromě síranů); Cupran SC lze mísit 
s hnojivem Zinkuran SC®. Nelze mísit s prostředky obsahujícími ethephon a s hořkou solí v 
množství vyšším než 5 kg / ha.
Aplikace v tankmix kombinaci s hnojivy typu DAM je možná podle následujícího postupu: 
nejprve připravte vodný roztok Cupran SC v poměru 1: 3 a potom přidejte roztok hnojiva 
typu DAM.

Obecně dodržujte návod k použití výrobce prostředku použitého ke smíchání s tímto 
hnojivem.
Za případné negativní účinky nedoporučených cisternových směsí neručíme, protože 
nemůžeme vyzkoušet všechny směsi přicházející do úvahy. 
Nelze mísit s prostředky obsahujícími etephon a s hořkou solí v množství vyšším než
5 kg/ ha.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Cupran®SC
R-věty
R22 - Zdraví škodlivý při požití.
N

Zdraví škodlivý
R41 - Nebezpečí vážného poškození očí.
R50 / 53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 
ve vodním prostředí.
Xn

Nebezpečný pro
životní prostředí



S-věty
S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
S13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S20 / 21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S35 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S39 - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S57 - Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

Použijte běžný pracovní ochranný oděv používaný v chemii a uzavřené ochranné brýle (EN 
166).
Při intenzivním styku používejte ochranné rukavice (DIN EN 374). V každém případě je třeba 
ověřit vhodnost ochranných rukavic pro specifický účel použití (např. mechanickou odolnost, 
toleranci s produktem, antistatiku). Řiďte se pokyny a informacemi výrobce rukavic 
týkajícími se jejich používání, skladování, ošetřování a výměny. V případě poškození nebo po 
prvních příznacích opotřebování, proveďte ihned výměnu ochranných rukavic. Vhodný 
materiál: nitril, PVC / PE.
Při překročení limitních hodnot na pracovišti je použití vhodného respiračního přístroje 
povinností. Nejsou-li k dispozici mezní hodnoty na pracovišti, nutno při vzniku aerosolu a 
mlhy zajistit dostatečná opatření k ochraně dýchacích orgánu.

První pomoc
Všeobecné pokyny: V případě nehody nebo při nevolnosti ihned přivolejte lékaře.
Kontaminovaný oděv a obuv okamžitě svléknout; další použití až po důkladném vyčištění. 
Symptomy otravy se mohou projevit až po několika hodinách, proto je potřebný lékařský 
dozor po dobu nejméně 48 hodin.
Při nadýchání: Postiženou osobu dostat z nebezpečné oblasti. Zajistit přívod čerstvého 
vzduchu.
Při zasažení kůže: Ihned omýt vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: Otevřít oční víčka, oči důkladně vypláchnout vodou (15 minut). Při 
podráždění konzultovat u očního lékaře.
Při náhodném požití: Nevyvolávat zvracení. Důkladně vypláchnout ústa a vypít větší 
množství vody. Ihned přivolat lékařskou pomoc. Osobám v bezvědomí nepodávat žádné 
tekutiny.
Pokud jste vyhledali lékařské ošetření, pak informujte lékaře o přípravku, se kterým se 
pracovalo a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i 
eventuální následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telefon nepřetržitě: 224 919 293 
nebo 224 915 402.

Skladování
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných 
skladech při teplotách do 30 °C. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem.



Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků
Prázdné obaly od hnojiva, pracovní nástroje a pomůcky vypláchněte dostatečným množstvím 
vody tak, aby bylo dosaženo minimálně doporučeného ředění hnojiva pro aplikaci. Získaný 
roztok aplikujte výhradně na ošetřeném pozemku. Takto vypláchnuté obaly lze uložit do 
separovaného odpadu. Zbytky dále již nepoužitého hnojiva (jakkoliv znehodnoceného), 
jakožto i obaly znečištěné nepoužitelným hnojivem patří do nebezpečného odpadu, nesmí se 
dostat do kanalizace a vodotečí a je nutné je odevzdat na místech k tomuto účelu určených 
orgány státní správy nebo do zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.

Jelikož společnost Spiess-Urania nemá možnost ovlivnit aplikaci prostředku a podmínky 
během aplikace (např. vliv klimatických podmínek, stav půdy), ručí pouze za konstantní 
vlastnosti přípravku Cupran SC.
Hnojivo se dodává balené.
Obsah balení:
Doba použitelnosti: Při skladování v originálních obalech a dodržení podmínek skladování, 2roky od data výroby.

Datum výroby: uvedeno na obalu Číslo šarže: uvedeno na obalu

1082 ® = Spiess-Urania Chemicals GmbH




