EFEITO DE CONTACTO: Resultados vísiveis 2h após a aplicação de Katoun® Gold

2 horas após

Solução de origem natural para a gestão do coberto
vegetal nas áreas urbanas e vias de comunicação

Especificações técnicas do Katoun® Gold
KATOUN GOLD é um herbicida foliar não selectivo para o controlo
de infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas
Composição

500 g/L de ácido nonanóico / ácido pelargónico

Formulação

Concentrado para emulsão (EC)

Autorização de venda

AV º0997 concedida pela DGAV

Utilizações

Zonas não cultivadas, vias de comunicação, plantas ornamentais para produção de
folha, fruto ou flor (de corte e vaso) e musgo		

Doses de aplicação

22,5 L/ha para zonas não cultivadas, vias de comunicação, plantas ornamentais
para produção de folha, fruto ou flor (de corte ou flor).

		

18 L/ha para musgo.

% Eficácia

Eficacia média em dicotiledóneas e gramineas

100

Segunda aplicação feita 21 dias após a primeira
aplicação (Resultados de vários ensaios)
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28 dias após a segunda aplicação
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Produto referência ,à dose registada

Belchim Crop Protection Portugal
Rua da Oliveira, 37-2º | 3080-074 Figueira da Foz
Tel./fax 233109482 | www.belchim.pt
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Vantagens
“Katoun® Gold A gestão natural das infestantes.”

Boas práticas para uma aplicação de sucesso
Preparação da calda

• Origem Natural
O ácido nonanóico / ácido pelargónico é obtido a partir das plantas e quando aplicado no solo

Katoun® Gold deve ser aplicado a uma concentração miníma de
10% sobre as infestantes com as folhas secas.

degrada-se rápidamente em elementos naturais

Respeite a dose máxima por hectare

• Resultados Rápidos
Efeitos visíveis 2h após a aplicação

• Fácil e seguro de aplicar
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Pode ser aplicado com os equipamentos usuais

• Produto seguro

PLANT
ORIGIN

Condições climáticas
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Katoun® Gold pode ser aplicado todo o ano. Os melhores resultados são
conseguidos quando a aplicação é feita em dias com o céu limpo. A conjugação
de temperaturas altas com luminosidade, resulta num efeito visível mais rápido do
produto. Evitar aplicar quando se prevê chuva nas 2 horas seguintes à aplicação.

Produto de baixa perigosidade para o Homem e Ambiente

• Efeito duplo
Na gestão das Infestantes e no controlo do musgo
Comparado com outros métodos não químicos como por exemplo métodos mecânicos ou térmicos,

Fase de desenvolvimento das infestantes

Katoun® Gold tem múltiplas vantagens : segurança aplicador, sem emissão de ruído ou gases poluentes,
sem risco de incêndio, ou danos fisicos entre outros.

Katoun® Gold deve ser aplicado nos primeiros estados de desenvolvimento
das infestantes.
Quando aplicar Katoun® Gold evite qualquer contacto com as folhas das plantas cultivadas
e evite o arrastamento da calda.

Modo de ação
O ácido nonanóico / ácido pelargónico é um composto natural das plantas, actua por contacto dissecando
as infestantes e o musgo . Provoca alterações na permeabilidade da membrana celular da epiderme
das plantas, destruíndo a cutícula e provocando a desidratação em poucas horas.

Cobertura da aplicação
Katoun® Gold é um produto com ação por contacto , sem efeito sistémico ou
residual, daí que fazer uma boa cobertura na aplicação é fundamental para obter
os resultados de controle das infestantes. É importante molhar bem todas as
partes da infestante,

Destruíçao da
Destruíçao
da cutícula,
cutícula,
aumento de
das
ceras
iaumento
de permeabilidade
permeabilidade
das
ceras

Calibre adequadamente o equipamento de aplicação, evitar usar pressões superiores
a 2kg/cm2. Não se devem usar bicos anti-arrastamento/deriva na aplicação do
KATOUN® Gold.
Cutícula
Cuícula
Epiderme
superior
Deeper
cells
Célulasmésofilo
mésofilo
Células

Katoun® Gold como preparar a calda : pulverizador de dorso de 10L
desidratação das células

Oxidação ,
Membrana das células
danificada

4L
1L

mix

5L

Gestão do coberto vegetal
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Encher o depósito até metade ou
seja 5L de àgua

=10L

Acrescentar 1L
de Katoun® Gold
à àgua (10% of 10L)

Agitar bem e adicionar
os restantes 4L de àgua
até perfazer o volume

Aplicar de imediato
e evite deixar a calda
em repouso
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