
CopStar

CopStar

Cobre complexado
Aplicação na planta e no solo
CONTEÚDO DECLARADO
Cobre (Cu) solúvel em água ................................ 6% p/p
Cobre (Cu) complexado por Ac. Glucónico…..........6% p/p

CopStar

Cobre complexado por ácido glucónico, estável no intervalo de pH entre 3.5 e 9

Corretor de cobre indicado
para ser utilizado em
culturas que apresentam
baixos
níveis
deste
microelemento.

CopStar, é um produto indicado para o controlo preventivo e curativo de estados
de carência de cobre.
Além disso, a aplicação de CopStar permite aumentar a resistência das plantas a
certas doenças de fungos. Isto é devido ao fato de que o cobre é indispensável
para a operação de rotas metabólicas que permitem a formação de autodefensas
pela planta.
O presente de cobre no complexo orgânico CopStar tem alta capacidade de
assimilabilidade, mostrando uma forte atividade sistêmica.

POSSÍVEIS CAUSAS DA CARÊNCIA DE COBRE
As principais causas de carência de cobre são causas ligadas ao solo e à forma
de adubar:








Excesso de calcário ativo
pH elevado
Excesso de matéria orgânica
Excesso de nitrogénio
Excesso de fósforo
Excesso de zinco
Excesso elevado de molibdénio

DOSES E APLICAÇÃO


Hortícolas e morangueiro: Desde 15 dias depois do transplante até 1 mês
antes da recoleção.
o Via solo: 2 l/ha e semana.
o Foliar: 100-120 cc/Hl em várias aplicações.



Citrinos: Na primavera e verão.
o Via solo: 1,5-2 l/ha/semana.
o Foliar:150-200 cc/Hl em 4-6 aplicações.



Árvores de fruta e oliveira: Desde o início da brotação até um mês antes
da recoleção.
o No solo: 1-1,5 l/ha/rega até completar 15-20 l/ha/ano.
o Foliar: 200-250 cc/Hl em 2-3 aplicações.

Nesta particular formulação
o cobre está complexado
por ácidos glucónicos de
modo que é assimilado pela
planta com a máxima
eficácia.

AGRICULTURA BIOLOGICA
Produto certificado para a sua
utilização
na
Agricultura
Biológica
segundo
o
Regulamento (CE) 834/2007,
889/2008 e NOP (USA).
Controlo ECOCERT. Controlo
CAAE.

