
 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

www.tradecorp.pt

Cobre quelatado com EDTA

CARATERÍSTICAS

BENEFÍCIOS 

-  Os quelatos de EDTA são mais eficazes que os sais/complexos e atuam mais rapidamente que estes.

-  Os quelatos de EDTA permitem a penetração foliar e radicular do micronutriente.

-  Fabrico europeu de qualidade que garante a maior % de quelatação possível.

-  Compatível com a maior parte dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos.

-  Altamente eficaz para a desfoliação de culturas perenes, como as fruteiras.

tradecorp Cu

Alameda dos Oceanos,
Lote 1.06.1.1 D - 2º

1990-207 Lisboa
PORTUGAL

O Tradecorp Cu é um quelato de cobre EDTA de alta qualidade para correção e prevenção de carências de 
cobre. O Tradecorp Cu também é adequado para tratamentos de desfoliação das culturas.

100% Qualidade
100% Solúvel

Quelato de EDTA fabricado pela Tradecorp na Europa
Não entope os pulverizadores



 
 

 

   
 

  
 

   
 

   
 

FERTILIZANTES

CONDIÇÕES  
DE APLICAÇÃO

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.

ADUBO CE

Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo 
vegetativo da cultura

* para desfoliação de fruteiras  
recomenda-se 5 kg de produto para 1.000L 
de água em aplicação foliar.

FERTIRRIGAÇÃO

CARATERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Cereais 2-4 kg/ha

Fruteiras 2-4 kg/ha

Hortícolas 2-4 kg/ha

Olival 2-4 kg/ha

Vinha 2-4 kg/ha

-  Cobre (Cu) quelatado com EDTA: 14,5% (p/p)
-  Solubilidade: 700 g/L
-  pH: 6,5
- Solubilidade: 700 g/L

-  Agente Quelatante: EDTA
-  Formulação: Microgrânulos
-  Cor: Azul
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Fabricado em Espanha, o Tradecorp Cu é um verdadeiro quelato com uma elevada % de quelatação.


