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ACM-COBRE HGA 
ADUBO CE 

COMPLEXO DE COBRE 
COMPOSIÇÃO 

Cobre (Cu) solúvel em água:      5% (p/p) 

Cobre (Cu) total complexado por ác. heptaglucónico:   5% (p/p) 

pH (intervalo de estabilidade da fracção complexada):   2 – 12 

pH:         8 ±0,5 

Densidade:        1,24 g/cm3 

MODO DE ACÇÃO 

ACM-COBRE HGA é um adubo líquido que contém cobre (Cu) combinado quimicamente com um agente 

complexante orgânico, o ácido heptaglucónico (HGA). O HGA é eficaz e biodegradável, revela uma boa 

estabilidade numa vasta gama de valores de pH e uma elevada solubilidade em água. O produto é assim 

facilmente absorvido, apresentando uma grande capacidade de translocação nas plantas, tanto ascendente 

como descendente. 

ACM-COBRE HGA foi especialmente concebido para a prevenção e correcção de carências de cobre assim como 

para obter especificamente uma acção secundária na prevenção de ataques de fungos e de bactérias, 

melhorando a capacidade de defesa das plantas. 

VANTAGENS 

 Prevenção e correcção de carências de cobre. 

 Redução de ataques de fungos e bactérias, tanto em número como em intensidade.  

 Permite reduzir o n.º de tratamentos com produtos à base de cobre e potencia a acção de outros fungicidas. 

 Grande persistência de acção nas folhas, não sendo lavado pela chuva. 

 Não mancha as folhas e os frutos e não deixa resíduos. 

 Passível de ser utilizado em modo de produção biológico. 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

ACM-COBRE HGA destina-se a ser aplicado por pulverização foliar e/ou fertirrigação. Pode ser aplicado na 

generalidade das culturas em estufa e/ou ao ar livre, que necessitem de cobre como suplemento nutricional. 

 Aplicação foliar:       200 - 300 mL/hl  

 Aplicação em mistura com fungicidas:  0,5 - 1 L/ha 

 Fertirrigação:     3 - 5 L/ha 

A dose e o n.º de aplicações dependem do grau ou severidade da carência e do desenvolvimento vegetativo da 

cultura. Tentar coincidir as aplicações com o estado sensível do problema biológico a prevenir. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Não exceder as doses recomendadas. Uma vez preparada a calda, aplicar imediatamente. 

Armazenar na embalagem original, em local fresco e seco. Proteger da luz solar. 

É compatível com a maior parte dos produtos de uso corrente, à excepção de produtos com fósforo. Em caso de 

dúvida, realizar um teste prévio de compatibilidade. 

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA 

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. ATENÇÃO 

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

P102 Manter fora do alcance das crianças.  

P103 Ler o rótulo antes da utilização.  

P273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P391 Recolher o produto derramado. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem num local adequado à sua recolha.  

EMBALAGENS 

Embalagens de 1 L (1,24 Kg), 5 L (6,2 Kg) e 20 L (24,8 Kg). 

 
ACM-COBRE HGA é um produto de Agroconsulting del Mediterráneo S.L. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda. 


