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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
O SULFATO DE COBRE GENYEN é um adubo inorgânico sob a forma de sal de Cobre, cuja
composição apresenta 25% (p/p) de Cobre (Cu) solúvel em água.
Enquanto ADUBO CE, pode ser utilizado como fonte de Cobre (Cu) em diversas culturas agrícolas,
em particular: citrinos, culturas industriais, fruteiras de folha caduca, oliveira e vinha.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
MODO E DOSES DE APLICAÇÃO
O SULFATO DE COBRE pode ser usado quer por via radicular, quer por via foliar, nas seguintes doses:
Citrinos: 160 g/hl
Culturas de uso industrial: 160 – 480 g/hl
Restantes culturas: 480 – 800 g/hl, em função da cultura, do seu estado nutricional e da época de
aplicação.

OBSERVAÇÕES
Em caso de aplicação do produto por pulverização, assegurar a completa dissolução do produto
na água para evitar o entupimento dos bicos do equipamento de aplicação.
Não aplicar durante a floração das culturas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
•

Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

•

Nocivo por ingestão.

•

Irritante para os olhos e pele.

•

Não respirar a nuvem de pulverização.

•

Evitar o contacto com os olhos.

•

Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.

•

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o
equipamento de aplicação próximo de águas de superfície. Evitar a contaminação de sistemas
de escoamento de águas das explorações e dos caminhos.

•

Muito tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prozo no
ambiente aquático.

•

Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a
águas de superfície.

•

Tratamento de emergência – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, lavar
repetidamente a boca com água (apenas se a vítima se encontrar inconsciente). NÃO
PROVOCAR O VÓMITO. Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o
rótulo.

SULFATO DE COBRE
FICHA TÉCNICA

INTREVALO DE
SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

Página:

2 de 2

Revisão:
Data da revisão:

0
11.2013

EMBALAGENS

2 Kg
Não aplicável

25 Kg
NOCIVO

PERIGOSO PARA
O AMBIENTE

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do
produto e o respeito pelas condições de aplicação nele apresentadas.

