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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:
Pó molhável (WP) com 35% (p/p) de fosetil-Alumínio e 35% (p/p) de mancozebe.

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO
O KATANGA® DUPLO é um fungicida sistémico, com mobilidade ascendente e descendente (sistemia completa),
contendo fosetil de alumínio, inibidor do metabolismo fosfatado. Exerce a sua acção por via directa, por inibição do
crescimento do micélio e da formação de esporos e por via indirecta, por estimulação das defesas naturais da planta.
Contém mancozebe, fungicida de superfície que actua através da inibição da germinação dos esporos.
Tratando-se de um fungicida com acção essencialmente preventiva, deve ser sempre aplicado antes da instalação da
doença. Apresenta uma persistência de acção de 12-14 dias.

FINALIDADES
O KATANGA® DUPLO é um fungicida sistémico indicado no combate ao míldio da videira (Plasmopara viticola).

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CULTURAS

Videira

DOENÇAS

Míldio
(Plasmopara viticola)

CONCENTRAÇÕES

OBSERVAÇÕES

(g/hl)

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço
Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, fazer o 1º
tratamento no estado de 7-8 folhas.
400 g/hl

Os tratamentos seguintes deverão ser realizados
quando as condições climáticas favorecerem o
desenvolvimento da doença, a intervalos de 10-14
dias. Realizar no máximo 2 aplicações.

EXTENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÕES MENORES
Concedida extensão de autorização de utilização menor para aplicação em castanheiro para combate a septoriose do
castanheiro:
• CASTANHEIRO – Septoriose do castanheiro (Mycosphaerella maculiformis) – 400 g/hl (dose: 2,8 kg/ha)
Tratar por pulverização em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Efectuar no máximo 2 aplicações
por ciclo cultural. Respeitar um intervalo de 10 a 14 dias entre aplicações. Volume de calda: 700 l/ha. Intervalo de
Segurança: 44 dias.
Advertência: A eficácia e eventual fitotoxicidade resultantes desta utilização menor são da inteira responsabilidade do
utilizador do produto fitofarmacêutico.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
• Em caso de necessidade, alternar o uso com produtos de diferentes modos de acção.
•

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
INCOMPATIBILIDADES
O KATANGA® DUPLO é incompatível com produtos à base de dicofol, dinocape, óleos minerais, cobre e adubos foliares.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
•
•
•
•
•

Este produto destina-se a ser utilizado por agricultores e outros aplicadores de produtos fitofarmacêuticos.
Para evitar riscos para os seres vivos e para o ambiente respeitar as instruções de utilização.
Manter fora do alcance das crianças.
Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
Irritante para os olhos
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Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Suspeito de afectar o nascituro.
Evitar a libertação para o ambiente.
Usar o equipamento de protecção individual exigido.
Armazenar em local fechado à chave.
Recolher o produto derramado
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
-Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície
de 20 m.
-Para protecção dos artrópodos não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas
circunvizinhas.
-Após o tratamento lavar bem o material de protecção e os objectos contaminados tendo cuidado especial em
lavar as luvas por dentro.
- Intervalo de Segurança -28 dias em videira
-Não ultrapassar o número máximo de aplicações indicado para a cultura em causa, com esta substância ativa ou
outra do grupo de ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame, zirame)
-Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Tratamento de emergência – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e
consultar um especialista. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou
o rótulo.

INTERVALO DE SEGURANÇA
Intervalo de Segurança: 28 dias em videira; 44 dias em castanheiro (extensão de autorização para utilização
menor).

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

ATENÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA
Autorização de venda n.º 0609, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS
400g; 5kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:

C/ Valle del Roncal, 12
28232 Las Rozas, Madrid

DISTRIBUÍDO POR:

Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito
pelas condições de aplicação nele expressas.
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