
COBRELUQ-50

COMPOSIÇÃO
Oxicloreto de cobre 50% (expr. em Cu) p/p (500 g/kg).
Pó molhável (WP).

UTILIZAÇÕES
COBRELUQ-50 é um fungicida/bactericida de ação preventiva. Excelente formulação que confere uma boa persistência sobre a superfície vegetal. 
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APLICAÇÕES AUTORIZADAS
Prunóideas: contra lepra, bacteriose, crivado, moniliose e pedrado.
Pomóideas: contra bacteriose, moniliose e pedrado.
Em prunóideas e pomóideas: só efetuar tratamentos da colheita à 
fl oração, limitando a aplicação a 1200 l de calda/ha e um máximo 
de 3 aplicações por campanha (com intervalos entre tratamentos 
de 14 dias) e um máximo de 15 kg de COBRELUQ-50 por hectare 
por campanha.
Citrinos: contra aguado, bacteriose, phomopsis e outros fungos 
endófi tos.
Romãzeira: contra crivado.
Figueira: contra podridão do fruto.
Videira: contra bacteriose e míldio.
Oliveira: contra olho-de-pavão e tuberculose.

Ornamentais lenhosas: contra ferrugens e outros fungos 
endófi tos.
Tomate e beringela, hortícolas de folha, brócolos e 
couve-fl or, alho, cebola e chalota, cucurbitáceas de pele 
comestível e de pele não comestível, rebentos jovens 
(exceto espargo), ervilha, fava e feijão-verde: contra 
alternariose, antracnose, bacteriose e míldio.
Em tomate e beringela: efetuar um máximo de 6 aplicações por 
campanha com intervalos de 7 dias, utilizando um volume máximo 
de calda de 600 l/ha e um máximo de 15 kg de COBRELUQ-50 por 
hectare por campanha.
Grão-de-bico: contra raiva.
Batata e lúpulo: contra míldio.

5 kg
500 gr

25 kg

DOSE E MODO DE APLICAÇÃO
Aplicar em pulverização normal nas seguintes doses:
Citrinos: contra aguado, efetuar o tratamento no outono, pulverizando até a uma altura de 1,5 metros a 0,1% (100 g/100 litros); contra 
bacteriose, phomopsis e outros fungos endófi tos, pulverizar a 0,2% (200 g/100 litros). Cucurbitáceas: a 0,3% (300 g/100 l). Alho, cebola 
e chalota: a 0,3-0,35% (300-350 g/100 l). Restantes culturas: a 0,3-0,4% (300-400 g/100 l).
Adicionar a quantidade necessária de produto a um pequeno volume de água, agitando sempre para evitar a formação de grumos, e misturar 
esta pasta com o líquido restante. Recomenda-se preparar a quantidade de calda a utilizar para evitar guardar restos para o dia seguinte.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Tomate e beringela: 3 dias em estufa, 10 dias para cultura em campo. Alho, cebola e chalota, cucurbitáceas de pele comestível, 
rebentos jovens, ervilha, fava e feijão-verde: 3 dias. Cucurbitáceas de pele não comestível: 7 dias. Prunóideas, pomóideas e 
ornamentais lenhosas: não aplicável. Brócolos e couve-fl or, hortícolas de folha e restantes culturas: 15 dias.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
COBRELUQ-50 é compatível quimicamente com a maioria dos inseticidas, fungicidas, etc. utilizados em agricultura, exceto com os de 
acentuada ação ácida ou alcalina. Em caso de dúvida quanto à compatibilidade física, recomenda-se efetuar um teste prévio ou consultar 
o departamento técnico da empresa titular.
Tomar as precauções necessárias, especialmente em regiões frias e húmidas, em algumas variedades de fruteiras, videiras e outras culturas, 
devido à fi totoxicidade própria do cobre.

OBSERVACIONES
Dispomos também do produto na versão incolor em caso de pedido do cliente para não manchar as culturas. 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOS   NÚMERO DE REGISTO
      12.605
      O formato de 500 g está registado para jardinagem exterior doméstica.


