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COPFALL
Specificaties 
EC Meststof.
Kopermeststof in oplossing.
Minerale anionen: sulfaat.

Algemeen
Copfall bespoedigt het proces van natuurlijk 
bladverlies bij fruitbomen. 

Gebruik Copfall in boomgaarden waar 
zichtbaarheid voor het snoeien gewenst is en in 
situaties van vertraagde bladval ter voorkoming 
van het risico op o.a. (bacterie)ziekten. 
Bladlidtekens zijn invalspoorten voor ziekten als 
vruchtboomkanker. Hoe korter de bladvalperiode 
is, des te sneller heeft de boom deze littekens 
afgesloten.

Dosering
7 l/ha voor boomgaarden met een groeikracht 
die goed onder controle zijn.
10 l/ha voor boomgaarden met een hoge 
groeikracht.
15 l/ha voor boomgaarden met een zeer hoge 
groeikracht.

Gebruiksaanwijzing en toepassing
Breng Copfall aan bij de start van natuurlijk 
bladverlies. Zorg ervoor dat de spuit grondig 
schoongemaakt is voordat u Copfall gaat 
spuiten. Breng Copfall aan op de bladeren met 
correct gekalibreerde vernevelaars. Denk aan 
voldoende spuitvolume. Een goede dekking 
garandeert een maximale efficiëntie en een 
optimaal gebruik van dit product. 
Breng Copfall aan op een droog gewas, vermijd 
vochtige/natte bladeren. Herhaal de behandeling 
opnieuw als het gaat regen tijdens of kort na het 
toepassingsmoment. Het gewas moet voldoende 
droog zijn op het tijdstip van herhaling. 

Verpakking
Copfall is verkrijgbaar in 20 liter verpakking. 


