
Novo Karate Zeon 1.5 CS
preste atenção, porque agora é

Um pequeno detalhe. Uma grande diferença.

Mais... 
... mais seguro
... mais prático
... mais rentável
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O que é o Karate Zeon 1.5 CS?
É a nova formulação de Karate, garantia de comodidade e segurança.

• É Karate: à base de lambda-cialotrina, o insecticida mais potente da sua classe. 
• É Zeon: formulado com a Tecnologia Zeon, exclusiva da Syngenta.
• É 1.5 CS: com 1.5 % (p/p) de substância activa, para uma utilização mais 

cómoda e segura.
• É Syngenta: resulta da investigação e desenvolvimento Syngenta.

Benefícios
• Mais seguro: ao conter apenas 1.5% de substância activa, é mais seguro para o 

aplicador na preparação da calda.
• Mais prático: porque é mais fácil dosear a quantidade necessária.
• Mais rentável: porque seleccionando adequadamente a embalagem, paga só o que usa e não o 

que sobra.

Intervalo entre aplicações: 14 dias.
No combate à Mosca da azeitona, Margarónia ou Algodão da Oliveira, aplique Karate Zeon.
Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto.

Usos autorizados 

Cultura Finalidade Concentração  
(ml/100 l água)

Intervalo  
de  

segurança

Límite máximo  
de residuos  

(mg/kg)

Recomendações  
de aplicação

Dose pulverizador  
de 15 l

Olival: azeitona de mesa
Traça - geração de flores 35 7 dias 0,1 Aplicar no início da deposição 

de ovos. Máximo de  
2 aplicações

5 ml

Traça - geração de fruto 70 7 dias 0,1 10 ml

Olival: azeitona para  
produção de azeite

Traça - geração de flores 35 7 dias 1 Aplicar no início da deposição 
de ovos. Máximo de  

2 aplicações

5 ml

Traça - geração de fruto 70 7 dias 1 10 ml


