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Copfort

CARACTERISTICI

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

acid gluconic, care induce rezistenţă naturală plantei; 
• 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; 

• Formularea sa asigură o eficacitate bună la concentraţii 
scăzute de cupru și permite atât aplicarea foliară, cât și 
radiculară; 

• Gluconatul de cupru din COPFORT pătrunde cu ușurinţă 
prin cuticulă, inducând plantei sintetizarea fitoalexinelor; 

• Fitoalexinele generate sunt în special de natură terpenică; 
• Datorită acţiunii sale sistemice acro și bazipetale, produ-

sul acţionează la nivelul întregii plante (inclusiv la nivelul 
rădăcinii).

Fortifiant pentru plante și inductor de apărare împotriva 
bolilor fungice și bacteriozelor

• Produs de origine naturală; 
• Are acțiune sistemică; 
• Nu creează rezistenţă; 
• Fără riscuri pentru operatori; 
• Mărește durata de depozitare a fructelor; 
• Mărește eficacitatea altor tratamente; 
• Eficacitate mai mare la doze foarte mici de cupru; 
• Nu lasă reziduuri și nu necesită timp de pauză până la recoltare.

AVANTAJE

COMPOZIȚIE %APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ

PRODUCĂTOR

• Cupru (Cu) solubil în apă: 6,00
• Cupru (Cu) complexat cu acid 
       gluconic: 6,00 
• pH: 2-4
• densitate: 1,23-1,33 kg/l.

Cultura Doză ml/100 l apă (l/ha)
Viţă de vie și pomi fructiferi 200 - 300 (2 - 3 l/ha)

Culturi de câmp

Legume (2 - 4 l/ha)

Cereale (1 l/ha)

Alte culturi de câmp (1-2 l/ha)

A nu se depăși concentrația de 0,35%

APLICARE RADICULARĂ
Doza: 1,5 - 4 litri/ha.
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Alternativa bio
pentru o
producție
curată și

sănătoasă.

Insecticid biologic omologat la cultura mare,
viță de vie, legume, pomi fructiferi, plante
ornamentale, pentru combaterea dăunătorilor din
ordinul Lepidoptera (fluturi):
• efect rapid: larva se oprește din hrănire imediat

după ingerarea BactoSpeine® DF;
• recomandat în managementul anti-rezistență:

crește eficacitatea insecticidelor convenționale;
• benefic pentru piață și consumator: fără reziduuri.


