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Ficha Técnica de Produto: COPPER 

Referência: FT-00185 

 

TEORES DECLARADOS  

       

Trióxido de enxofre (SO3) complexado  8,4% p/v  7,4% p/p    

Cobre (Cu) complexado    7,4% p/v  6,5% p/p    

Complexado com a Tecnologia do Micro-Carbono
TM

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO  

 

Solução líquida de sulfato de cobre (S-Cu) complexado 

 

Conteúdo em metais pesados inferior aos limites autorizados para a Classe A. 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 

Estado físico    Líquido  

Cor     Azul água  

CE (1%) (mS/cm)    --  

Densidade     1,14 ± 0,01  

pH      3 - 4 

 

 

PROPRIEDADES 

 

O Copper é uma solução fertilizante organicamente complexada através da Tecnologia Micro-Carbono
TM

 

(MCT), rica em cobre e enxofre altamente estáveis que, graças à sua actividade sistémica, é apta tanto 

para aplicação foliar como em fertirrega em numerosas culturas. A MCT complexa nutrientes que são 

assim de 2 a 4 vezes mais eficientes que os nutrientes quelatados. A sua formulação concentrada contém 

também enzimas e coenzimas que maximizam a absorção de cobre e enxofre pelas plantas. Esta 

formulação apresenta ainda função inibidora da germinação de esporos de fungos patogénicos. 

Pode ser aplicado foliarmente sem problemas de fitotoxicidade ou queimaduras, e proporcionar uma 

assimilação rápida e eficiente, bem como facilitar a translocação dos elementos pela planta.  
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DOSAGENS E MODO DE APLICAÇÃO  

 

Pode aplicar-se tanto por via foliar como em fertirrega. Mistura-se bem com a maioria das soluções 

nutritivas por ser formulado à base de água: 

 

CULTURA DOSE FOLIAR DOSE FERTIRREGA FREQUÊNCIA 

Hortícolas 150 - 200 ml/100 l 2 - 3 l/ha 

A cada 10 – 15 dias, conforme 
as necessidades da cultura 

Fruteiras 250 - 400 ml/100 l 3 - 4 l/ha 

Vinha e olival 250 - 400 ml/100 l 3 - 4 l/ha 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 

O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura, mas é 

recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.  

 

Armazenar em local fresco e seco.  

 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

 


