35 DF

MÁXIMA EFICÁCIA FUNGICIDA E
BACTERICIDA COM O COBRE GRANULADO
MAIS AVANÇADO DO MERCADO
Mistura instantânea com a água, obtendo-se uma
excelente dispersão.
Tecnologia BioActive™: mais cobre disponível.
Fácil mistura e medição: 1L = 1Kg.
Tempo de suspensão mais longo no tanque.
Não tapa bicos ou filtros, assegurando uma pulverização
óptima.
Baixa formação de espuma.

35 DF
TECNOLOGIA DE PONTA AO SERVIÇO DO AGRICULTOR
Kocide 35 DF Outros cobres

Características

®

40 m2/g

2 - 17 m2/g

Tamanho da partícula

1.8 microns

0.81 - 8.36 microns

Resistência à lavagem

55

39-41

Índice de biodisponibilidade
de cobre (a)

35 ppm

1 - 6 ppm

Factor de eficcia do fungicida (b)

1.23%

0.04 - 0.36%

Área de cobertura

(a) O índice de biodisponibilidade de cobre é expresso em ppm (mg / l) e é um
índice da quantidade de iões Cu2 + presentes num fungicida cúprico.
Calcula-se dividindo os ∝g de cobre biodisponível (cobre ativo) por cada
1000 ∝g de cobre total por ml. Quanto maior esse índice, maior a eﬁcácia.
(a) O fator de eﬁcácia do fungicida expressa os g de cobre biodisponível (cobre
activo) por kg de produto (expresso em%). O cobre biodisponível é o cobre
biológicamente activo capaz de proporcionar controlo fungicida e
bactericida. Quanto maior esta percentagem, maior a eﬁcácia.

®

AS VANTAGENS DE KOCIDE 35 DF:

Máxima eficácia com menor
dose de cobre
Hidróxido de cobre (fixo) + complexo de
cobre (Cobre BioActive ™).
Ação de choque (hidróxido de cobre) +
libertação lenta (complexo de cobre).
Maior libertação de cobre ativo por quilo do
produto.
Amplo espectro de acção: excelente
no controle de olho-de-pavão, tuberculose,
monilia, pedrado, bacteriosis, míldio,
alternariose e antracnose.

Formulação de qualidade
Formulação em microgrânulos dispersíveis
em água (WG).
Cómodo e fácil de usar.
Muito boa compatibilidade em misturas.
Não forma poeira.
Não obstrui filtros ou bicos.
Muito boa persistência, cobertura e
aderência. Maior resistência à lavagem.

35 DF

O cobre mais avançado do mercado

Um produto responsável
Boa selectividade na azeitona, grão, vinha e
legumes *

MAIS Cobre biodisponível
MAIOR Eficácia com menor dose de Cobre
MAIS Cobre activo

(* Recomenda-se consultar o rótulo do produto).

Menor impacto ambiental (redução de 5075% de metal de cobre no campo).
Autorizado na agricultura biológica.

EXCELENTE FORMULAÇÃO. UMA IMAGEM VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS.
35 DF

Sulfato de cobre

Oxicloreto
de cobre

Distribuído por:

Lusosem

lusosem@lusosem.pt

www.lusosem.pt

Óxido Cúprico

Outros Hidróxidos
de Cobre

