
  Fertilizant FOliar

Fertilizant complex pe bază de cupru organic  pentru 
prevenirea și corectarea deficitului de cupru în 
culturile arabile și horticole

aVantaJe
•	 Pătrunde	foarte	rapid	în	frunză,	absorbția	avand	loc	într-un	timp	foarte	

scurt.
•	 Prezintă	o	extraordinară	aderență	pe	frunză	și	rezistență	la	spălare,	ceea	

ce	îi	asigură	un	efect	de	lungă	durată.	Retenția	sa	pe	frunze	este	mult	
mai	bună	decât	a	sulfatului	de	cupru.

•	 Este	un	produs	complet	biodegradabil.
•	 Ionii	de	cupru	(Cu2+)	au	efect	de	fungicid.

DeSCriere PrODUS
Wuxal® Copper este un fertilizant foliar sub formă de suspensie lichidă, 
foarte eficient pentru prevenirea și controlul carențelor de cupru la culturile 
horticole și agricole. În plus, manganul și zincul din compoziție asigură o 
nutriție echilibrată.
Pentru că se prezintă sub formă de suspensie concentrată lichidă, se 
poate manipula mai ușor decât produsele standard pe bază de cupru, 
formulate ca pulbere.  Mai mult, pierderile prin spălare sunt foarte mici,  
Wuxal® Copper aderând foarte bine pe frunze datorită stickeri-
lor din compoziție. Aceste proprietăți fac ca utilizarea produsului  
Wuxal® Copper să fie mult mai economică decât alte produse 
convenționale pe bază de cupru.
Absorbția de către plantă este facilitată și de chelatarea totală a 
microelementelor din compoziție ce asigură o penetrare mult mai bună 
prin frunză.
Datorită conținutului ridicat de cupru din compoziție, produsul poate avea 
ca efect secundar rolul unui fungicid.
Wuxal® Copper asigură o absorbție rapidă prin frunză, dar are și un efect 
de lungă durată datorită propietăților adezive deosebite.

Compoziție 
% w	/	w g	/	l

5 Cu 68

5 N 68

2,5 S 34

Fertilizant pe bază de cupru pentru fertilizare foliară. 
Conține aditivi organici (acid gluconic). Anioni conținuți: 
sulfat. Se va utiliza doar atunci când este necesar. 

Nu depășiți dozele recomandate.

Elementele sunt 100% solubile în apă.

Ambalaj: 10 l

Doză 
Semințoase / Sâmburoase 1 - 1,5 l/ha se aplică numai după recoltare

Viță-de-vie 1 - 1,5 l/ha
aplicarea începe imediat ce apar simptomele deficienței de cupru.  
Nu se aplică în timpul înfloritului

Legume 1 - 1,5 l/ha
după apariția deficiențelor de cupru și acolo unde există un sol cu deficiențe 
de cupru. Se aplică în primele stadii de vegetație, dar numai atunci când există o 
suprafață foliară suficient de dezvoltată, încât să se asigure absorbția cuprului.

Cereale 1 x 1-2 l/ha se aplică de la începutul înfrățirii și până la începutul alungirii paiului.

Copper


