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INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGI-
CAS) O CUPERGREEN FLOW 70 é um fungicida não sistémico à base de oxicloreto de cobre 
para a aplicação foliar em oliveira para o controlo do olho de pavão. O produto pode ser 
usado em modo de produção biológico. (Oxicloreto de cobre FRAC code: M01).

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Praga Dose Volume de 
Calda

Intervalo de 
segurança

Oliveira
Olho de pavão 

(Spilocaea
oleaginea)

0,15 - 0,25% 
(1,5-2,5ml/L)

500-900 L/ha 15 dias

Aplicar a partir do momento em que o tamanho dos frutos tem cerca de 90 % do ta-
manho final até os botões florais começarem a inchar e separar-se da base pelo pedún-
culo (BBCH 79-51) Aplicar em oliveira de 2 a 4 aplicações.
CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES:
- Devido ao risco de contágio em águas subterrâneas, considera-se necessário um con-
trolo dos dados de monitorização das águas subterrâneas.
-Ter precauções pela fitotoxicidade própria do cobre, sobretudo em zonas frias e hú-
midas.
MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA: Na preparação da calda deitar metade do volume 
de água adequado para pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até 
ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de 
água pretendido, assegurando agitação continua.
MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar em pulverização normal com trator.
Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo 
com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre-
linhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de apli-
cação, respeitando as concentrações indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento 
das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento ve-
getativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água 
distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. Para o controlo do 
olho de pavão pode-se efetuar 4 aplicações anuais no máximo com um intervalo de 
aplicação de 30 dias.
ADVERTÊNCIA: As recomendações e informações facultadas são fruto de estudos e 
ensaios amplos e rigorosos. Na entanto, na utilização, podem intervir numerosos fato-
res que escapam ao nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, climatologia, 
etc.). A Empresa garante a composição, fórmula e conteúdo. O utilizador será respon-
sável pelos danos provocados (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) pela 
inobservância total ou parcial das instruções do rótulo.
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO - ADVERTÊNCIAS GERAIS DE PERIGO 
EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido
ADVERTÊNCIAS DE PERIGO
H302+H332: Nocivo por ingestão ou inalação. H319: Provoca irritação ocular grave.
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA
P273: Evitar a libertação para o ambiente. P261: Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. 
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la 
numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 
água durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Conti-
nue a enxaguar.
P391: Recolher o produto derramado.
P501:  Eliminar o conteúdo  e  a  embalagem  em  local  adequado  à  recolha  de  resíduos 
perigosos.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P337+ P313: Caso 
a irritação ocular persista: consulte um médico.Manter em local seco, ventilado e afas-
tado dos raios solares.
MITIGAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS:
SPe1 Para proteção dos organismos do solo, não aplicar mais de 4kg Cu/ha ano, com 
este produto ou qualquer outro que contenha cobre.
SPe2: Para proteção das águas subterrâneas, não aplicar este produto em solos areno-
sos, pedregosos nem com drenagem artificial.
SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não-pulverizada de 
20 m em relação às águas de superficie.
SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem
MITIGAÇÃO DE RISCOS NO MANUSEAMENTO: Segurança do aplicador:
SPoPT4: O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção 
ocular, proteção facial e botas de borracha durante a preparação da calda e aplicação 
do produto. 
SPoPT6: Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial 
em lavar as luvas por dentro.
SEGURANÇA DO TRABALHADOR:
SPoPT2:  Na entrada dos trabalhadores nas zonas tratadas estes deverão usar,  camisa  
de mangas compridas, calças, meias e botas.
SPoPT5:  Impedir  o  acesso  de  trabalhadores  e  pessoas  estranhas  ao  tratamento  às  
zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
O prazo de reentrada para a oliveira (exceto para tarefas de inspeção e rega) é de 12 dias. 
Não tratar com este produto no caso de se prever a realização de trabalhos mecânicos 
que possam deteriorar as luvas de proteção química.
INFORMAÇÕES SOBRE OS PRIMEIROS SOCORROS:
- Retire a pessoa do local de exposição e dispa-lhe a roupa manchada ou salpicada.
- Em contacto com os olhos, lavar com água em abundância durante pelo menos 15 
minutos. Não se esqueça de retirar as lentes de contacto.
- Em contacto com a pele, lave com sabão e água em abundância, sem esfregar.
- No caso de ingestão, enxaguar a boca. Não provocar o vómito e não administrar nada 
por via oral.
- Mantenha o doente em repouso.
- Conserve a temperatura corporal.
- Controle a respiração. Se for necessário, respiração artificial.
- Se a pessoa estiver inconsciente, deite-a de lado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e com os joelhos semifletidos.
- Se  for  necessário,  transporte  o  intoxicado  a  um  centro  de  saúde  e  leve  o  rótulo  ou  a embalagem.
NÃO DEIXE O INTOXICADO SOZINHO EM CASO ALGUM. EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFOR-
MAÇÃO ANTIVENENOS. Telef: 800250250 RECOMENDAÇÃO PARA CASOS DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE: As manifes-
tações clínicas que podem ocorrer em caso de exposição e/ou contacto são:
- Irritação dos olhos, pele, mucosas, vias respiratórias e trato gastrointestinal.
- Náuseas, vómitos, sabor metálico, dor epigástrica, hematémese e melenas.
- Alterações hepatorrenais e no SNC.
- Meta-hemoglobinemia, hemólise, colapso circulatório e choque.
- Hipersensibilidade e descoloração esverdeada de cabelo, dentes, pele e córnea. 
Conselhos terapêuticos para médicos e pessoal de saúde:
- Em caso de ingestão, descontaminação digestiva conforme o estado de consciência.
- Em caso de ingestão, avaliar a realização de endoscopia.
- Em caso de meta-hemoglobinemia, administrar Azul de Metileno a 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL ou PENICILAMINA.
- Contraindicações: Xarope de Ipecacuanha.
- Tratamento sintomático.
ARMAZENAMENTO:
Recomenda-se a armazenagem do produto bem fechado e num local fresco e a 
temperatura inferior a 35 °C. Manter em local seco, ventilado e afastado dos raios solares.
GESTÃO DE EMBALAGENS 
SPPT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, 
inutilizada e colocada em  sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de 
retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Suspensão concentrada (SC) com 70% p/v (700g/L) 
em Cobre (na forma de oxicloreto)

FUNGICIDA NÃO SISTÉMICO À BASE DE OXICLORETO DE COBRE 
PARA A APLICAÇÃO FOLIAR EM OLIVEIRA PARA O CONTROLO DO 

OLHO DE PAVÃO
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIEN-
TE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO O PRODUTO PODE 

SER USADO EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO. 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda n.º 1336 concedida pela DGAV

DISTRIBUIDO POR: 

Rua General Ferreira Martins, 
nº10 - 9º A 1495-137 Algés

Tel: 214131242

Laboratorios Econatur  S.L.U
P. Ind. Autovía Norte, c/Montecillo s/n 

14100 La Carlota (Córdoba, ESPAÑA) 
Tel: +34 918 336 770

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO 
DE VENDA:

Contém: XL /Lote: xxxxxxxxxx / Data de produção: DD/MM/AAAA/ Usar preferencialmente até 2 anos após fabrico


