
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTE

www.tradecorp.pt

Solução de cobre 100% complexado

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

O ARMATURE é um produto que previne e corrige de forma rápida e eficaz, carências de cobre devidas a 
desequilíbrios e/ou deficiências na assimilação deste nutriente, pela planta.

O cobre presente no ARMATURE atua como catalisador de numerosas reações enzimáticas, formando parte 
do grupo proteico de diferentes proteínas, assim como catalisador do sistema de transporte de eletrões no 
processo de fotossíntese.

 O ARMATURE favorece a utilização do azoto e a síntese de proteínas, por parte da planta. É ainda um 
promotor das defesas naturais das plantas, melhorando a sua resistência e tolerância aos efeitos negativos 
provocados por ataques de patogéneos de natureza fúngica e bacteriana.

- Previne e corrige carências e deficiências de cobre.

- Não mancha folhas nem frutos.

- Fácil assimilação pela planta.

- Promotor das defesas naturais das plantas.

-  Produto com uma percentagem baixa em cobre, de acordo com as diretrizes que determinam a redução 
da quantidade de cobre por hectare.

- Resistente à lavagem pela chuva.

armature

Contactos
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias

2910-440 SETÚBAL, PORTUGAL



 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

Concentração - mL/hL
Citrinos 200-300

Aplicações desde o início da rebentaçãoFruteiras 200-300
Olival 200-300

Hortícolas 150-300 Aplicações desde o início da instalação da cultura

Vinha 200-300 Aplicações até ao pintor

Dose - L/ha
Citrinos 6-12

Realizar a primeira aplicação perto da paragem vegetativa, 
a segunda ao início da rebentação e a última em pleno 

desenvolvimento vegetativo

Fruteiras 6-12
Olival 6-12

Hortícolas 5-10

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO FOLIAR

APLICAÇÃO AO SOLO (FERTIRRIGAÇÃO)

COMPOSIÇÃO

INFORMAÇÕES  
COMPLEMENTARES

-  Concentrado solúvel (SL) com 5% (p/p) cobre complexado por ácido glucónico 
(cobre 100% complexado)

-  pH: 3,7
- Densidade: 1,24

-  Não misturar ARMATURE com óleos minerais, produtos alcalinos ou produtos de forte reação ácida ou 
alcalina, nem com micronutrientes quelatados. 

-  O ARMATURE, com exceção dos produtos acima referidos, é compatível com a maioria dos fertilizantes 
e produtos fitofarmacêuticos.

-  Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.
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NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do 
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas caraterísticas previstas na Lei.

Comercializado ao abrigo do Regulamento (UE) nº 2019/515 de 19 de Março e Decreto-Lei nº 06/2021 de 
12 de Janeiro.
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