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INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 80% (p/p) de fosetil-Alumínio.

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO
O KATANGA EXPRESS® é um fungicida sistémico, com mobilidade ascendente e descendente, com actividade
essencialmente preventiva, actuando através do estímulo das defesas fisiológicas naturais das plantas e com ligeira
acção curativa directa sobre o patogéneo, através da inibição do crescimento do micélio e redução da formação de
esporos.

FINALIDADES
O KATANGA EXPRESS® é um fungicida sistémico indicado no combate aos fungos do género Phytophthora em
citrinos, macieira e pereira

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

CONCENTRAÇÕES

DOENÇAS
gomose
(Phytophthora citrophtora,
Phytophthora nicotianae
var.parasitica)

Citrinos

e

Pereira

250 g/hl

míldio ou aguado
(Phytophthora citrophtora. P.
hibernalis, P. citricola, P.
syringae e P. nicotianae
var.parasitica)

Macieira

OBSERVAÇÕES

(g/hl)

podridão do colo e das
raízes
(Phytophthora cactorum)

Realizar as aplicações no período de crescimento
activo da árvore, logo que surjam os primeiros
sintomas de gomose. Aplicar a 3 meses de intervalo
reduzidos para 2 meses em casos graves.

250 g/hl

Aplicar de Novembro até Fevereiro, desde que o tempo
decorra frio e chuvoso, caso necessário repetir a aplicação
com intervalos de 1 mês, respeitando o intervalo de
segurança de 2 semanas

250g/hl

Efectuar pulverizações mensais, desde que a folhagem seja
abundante, para absorção do produto.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
• Não utilizar o produto em fruta destinada a transformação industrial.
• Para evitar o desenvolvimento de resistências, alternar o uso com produtos de diferentes modos de acção.

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

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
• Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
• Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais
• Não respirar a nuvem de pulverização.
• Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.
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• Não comer, beber ou fumar durante a utilização
• Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
• Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
• Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
• Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo o cuidado especial em lavá-las por dentro.
• Tratamento de emergência – em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem
ou o rótulo

INTERVALO DE SEGURANÇA
Intervalo de Segurança: 15 dias em citrinos, macieira e pereira.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

ATENÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA
Autorização de venda n.º 0418, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS
250g; 1kg; 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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