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IDAI COBRE 
 
 
 
Idai COBRE is een vloeibare micronutriënten meststof voor de correctie van koper tekorten.  

Toepassing en dosering 
COBRE kan bij alle soorten gewassen worden toegepast.  
Bladapplicatie: 200-400 ml/100 L water, bij steenvruchten maximaal 250 ml/100 L  
Bodemapplicatie / Fertigatie: 2-3 L/ha 
Schudden voor gebruik!  
Zorg voor een goed contact met het middel door alle delen van de plant goed te bevochtigen. 
Toepassing alleen bij tekorten. Geen hogere dosis toepassen dan aangegeven. 

Kwaliteit en garantie  
EG-meststof 
Koper (Cu) oplosbaar in water: 6,0 % w/w  (als koper di-D-gluconaat en koper sulfaat pentahydraat) 
pH: 5,0 
 
De producent beperkt zijn verantwoordelijkheid op de samenstelling, formulering en inhoud van 
het product. De verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan gewas of milieu door 
minachting van de gegeven instructies ligt bij de gebruiker.  

Gezondheid en veiligheid  
H302 Schadelijk bij inslikken. 
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het 
bereik van kinderen houden. P264 Na het werken met dit product grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of 
roken tijdens het gebruik van dit product. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ 
beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof 
opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens het gescheiden inzamelsysteem dat in uw gemeente wordt 
gebruikt. Volg de instructies in het safety data sheet voor opslag en transport. 
 

Verpakking: 5 L jerrycan       Opslag: bij kamertemperatuur in gesloten jerrycan 
Producent: Idai Nature S.L., Spanje   Distributie Nederland:  Servaplant BV 


