
COPFORT

Ÿ Fortifiant pentru plante și inductor de apărare;
Ÿ Este o soluţie apoasă pe bază de cupru complexat cu acid 

gluconic, care induce rezistenţă naturală plantei;
Ÿ Produsul a fost creat pentru a acţiona simultan în mai 

multe zone din plantă, ca fortifiant al plantelor, precum și 
în situaţiile de stres de origine biotică și abiotică;

Ÿ Formularea sa asigură o eficacitate bună la concentraţii 
scăzute de cupru pe hectar și permite atât aplicarea 
foliară cât și radiculară, reziduurile situându-se la limita 
maximă admisă;

Ÿ Gluconatul de cupru din COPFORT pătrunde cu ușurinţă 
prin cuticulă, inducând plantei sintetizarea fitoalexinelor 
care stopează creșterea hifelor ciupercii sau 
multiplicarea bacteriilor;

Ÿ Fitoalexinele generate sunt în special de natură 
terpenică;

Ÿ Datorită acţiunii sale sistemice, produsul acţionează la 
nivelul întregii plante (inclusiv la nivelul rădăcinii);

Ÿ Ciuperci combătute: mană (Phytophthora spp.), 
alternariozele (Alternaria spp.), bășicarea frunzelor de 
piersic (Taphrina deformans), moniliozele (Monilinia 
spp.), rapănul (Venturia spp.), Puccinia spp., ruginile 
(Uromyces spp.), septoriozele (Septoria spp.) etc.;

Ÿ Bacterii combătute: Pseudomonas spp., Xhantomonas 
spp.

Ÿ Produs de origine naturală;
Ÿ Are acțiune sistemică;
Ÿ Nu creează rezistenţă;
Ÿ Fără riscuri pentru operatori;
Ÿ Spectru larg de boli controlate și combătute;
Ÿ Crește durata de depozitare a fructelor;
Ÿ Îmbunătăţeste eficacitatea altor tratamente;
Ÿ Eficacitate mai mare la doze mai mici de cupru;
Ÿ Nu depășește nivelul maxim admis de reziduuri de cupru;
Ÿ Nu lasă reziduuri și nu necesită timp de pauză după 

aplicare.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă. 
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

În loc răcoros, ferit de razele directe ale soarelui, în ambalajul 
original, închis ermetic.

Bidoane de 5 l și 1 l.

ALTINCO

Cupru (Cu) solubil în apă 6,00
Cupru (Cu) complexat cu acid gluconic 6,00

pH: 2-4, densitate 1,23-1,33 g/ml

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE FOLIARĂ
Cultura Doza (ml/100 l apă) 
Viţa de vie și pomi fructiferi 200 - 300 (2 - 3 l/ha)
Culturi de câmp 200 - 400 (2 - 4 l/ha)
A nu se depăși concentrația de 0,35%

APLICARE RADICULARĂ
Doze de 1,5 - 4 litri / ha 

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR
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DEFFORT

Ÿ Produs organic cu efect insecticid;
Ÿ Mărește capacitatea de autoapărare a plantei;
Ÿ Efect repelent care asigură că ţesuturile plantelor nu sunt 

atractive pentru dăunători. Se evită chiar și depunerea 
ouălor;

Ÿ Este un produs care are în compoziția sa extract de plante 
din familia Fabaceae și microelemente ca activatori 
fiziologici care pot fi utilizaţi în orice cultură. Conţine 
alcaloizi care determină activitatea insecticidă;

Ÿ Nu lasă reziduuri în fructe și pe fructe și nu afectează 
fauna utilă;

Ÿ Produsul poate fi utilizat ca și complementar în 
programele de protecţie cu insecticide convenţionale, în 
programe alternative sau în momente critice, când 
prioritatea este să minimizăm sau să evităm reziduurile 
generate de produsele de protecţia plantelor 
convenţionale;

Ÿ Controlează larvele celor mai comune insecte în 
pomicultură și horticultură (lepidoptere, afide, păianjen 
roșu, musculiţa albă, Psylla, minatoare etc.). După 
aplicare are efect repelent;

Ÿ Acţionează în primul rând ca repelent, antihrănire și 
ovipoziţie. Ţesuturile plantelor nemaifiind atractive pentru 
dăunători, aceștia nu mai consumă planta, stopând și 
calea de transmitere a virusurilor. Substanţele active 
interferează cu mecanismele senzoriale ale artropodelor 
prin care dăunătorii localizează plantele gazdă și își 
direcţionează atacurile. Prezenţa DEFFORT-ului pe sau în 
interiorul plantei determină confuzia sau alterarea 
senzorilor artropodelor: miros, stimularea depunerii 
ouălor, gust, vedere. Aplicat regulat, duce la reducerea 
populaţiei dăunătorilor.

Ÿ Toxicitate redusă (DL 50 > 4,000 mg/kg la șobolani);
Ÿ Nu lasă reziduuri, deci nu necesită timp de pauză de la 

ultimul tratament până la recoltare;
Ÿ Nu afectează fauna utilă;
Ÿ Poate fi amestecat cu fertilizanţi sau cu produse de 

protecţia plantelor utilizate în mod curent;
Ÿ Nu creează rezistenţă;
Ÿ Efectul durează 10 - 15 zile;
Ÿ Stabilitate mare (datorită manganului și zincului);
Ÿ Nu produce arsuri;
Ÿ Se pretează la toate tipurile de culturi.

AGENȚI DE DĂUNARE COMBĂTUȚI
Principalii dăunători care pot fi evitaţi sau controlaţi prin 
utilizarea DEFFORT sunt:
Ÿ Musculiţa albă (Bemisia tabaci);
Ÿ Minierul piersicului (Anarsia lineatella);
Ÿ Afide (Aphis fabae, Aphis spiraecola);
Ÿ Larve de lepidoptere (Laphgma exigua, Spodoptera 

littoralis, Spodoptera exigua etc.);
Ÿ Buha (Helicoverpa armigera);
Ÿ Psylla (Cacopsylla pyri);
Ÿ Coleoptere (Cassida vittata, Leptinotarsa decemlineata);
Ÿ Diferite specii de acarieni (Panonychus ulmi, Tetranychus 

urticae etc.).
Alcaloizii extrași din plantă previn revenirea mușchilor 
insectei la poziţia de repaus. Ca rezultat, insectele mor din 
cauza epuizării fizice.
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