
FU
N

G
IC

ID
E

DuPont™

Kocide®2000
Fungicid şi bactericid cupric pentru 
culturile de cartof, viţă de vie, măr şi tomate

Conţine: 53,8% hidroxid de cupru (echivalent 35% cupru metalic). 
Formulare: granule fine dispersabile. Ambalat la 5 kg şi 25 kg.

 • Bioactivitate sporită, dispersie bună şi un control 
rezidual bun; 

 • Suspensie îmbunătăţită şi compatibilitate bună cu 
cele mai uzuale pesticide;

 • Cantitate mai mică la hectar datorită formulării;

 • Mai puţin praf – reduce expunerea utilizatorilor;

 • Se amestecă repede şi uşor în recipientul de stropire;

 • Kocide® 2000 oferă toate avantajele unei formulări 
sub formă de cristale dispersabile în apă.

AVANTAJE

 • Kocide® 2000 este un fungicid de contact. 
Cuprul acţionează preventiv şi antisporulant, 
formând o peliculă pe plantă şi previne infecţia. 

 • Cristalele de Kocide® 2000 aderă pe suprafaţa 
frunzei acţionând ca o barieră protectoare; 

 • În contact cu apa, ionii de Cu bio-utili sunt 
eliberaţi acţionând:
 - Intern - ca un nutrient;
 - Extern - protecţie împotriva infecţiilor 

datorate fungilor şi bacterilor;

 • Mărimea optimă a particulelor îi conferă lui 
Kocide® 2000 o acoperire şi o performanţă mai 
bună faţă de alte formulări cuprice.

MOD DE ACŢIUNE

Particule mici

Kocide® 2000

Particule mari

Kocide® 2000 este omologat în România cu certificat nr. 2094 / 2001

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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Kocide®

Viţa de vie

Cartof

Măr

Tomate

Cultura

Mană

(Plasmopara viticola)

Mană

(Phytophthora infestans)

Focul bacterian 

(Erwinia amylovora)

Mană

(Phytophthora infestans)

Alternarioza

(Alternaria solani)

Boala

Se aplică la avertizare. Timp de pauză la 

strugurii de masă 7 zile, iar la strugurii de vin 

este 35 zile. 

Se aplică la avertizare.

Momentul aplicării: la începutul înfloririi, 

căderea petalelor şi la începutul creşterii 

fructelor

Se aplică la avertizare.  Timp de pauză 7 zile

Recomandări

1,5 kg/Ha

1,5 kg/Ha

0,25%

(3,75 kg/Ha)

0,25%

(2,5 kg/Ha)

Doza

 • Kocide® 2000 nu este compatibil cu soluţiile acide;

 • A nu se amesteca cu produse pe bază de fosetil de aluminiu;

 • A se evita amestecurile în rezervorul maşinii, cu excepţia celor recomandate în etichetă.

COMPATIBILITATE

SPECTRU DE COMBATERE A AGENŢILOR PATOGENI


