
Koban® T
Herbicida

NOVA SOLUÇÃO PARA O CONTROLO
PRECOCE DAS INFESTANTES NO MILHO
O Koban® T combina dois modos de acção diferentes, controla 
um largo espectro de infestantes com excelente persistência, 
garantindo o estabelecimento ideal da cultura.
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Visite nosso canal

COMPOSIÇÃO Petoxamida 300 g/L Terbutilazina 187,5 g/L

FAMILIA QUÍMICA  Cloroacetamidas Triazinas

MECANISMO 
DE ACÇÃO Inibição da divisão celular  Interferência com a 

função clorofílica

GRUPO HRAC K3 C1

MODO DE ACÇÃO Absorção: raízes, coleóptilo 
e rebentos jovens  Absorção: raízes

SISTEMA Apoplástica (via xilema)

FORMULAÇÃO Suspoemulsão (SE)

PRECAUÇÕES H302, H315, H319, H373 e H410

CULTURA Milho (grão) e milho forrageiro

DOSE 4 L

EMBALAGEM 10 L

Nº DE AUTORIZAÇÃO 
DE VENDA 1273

H.R.A.C.: Comissão de Prevenção de Resistência a Herbicidas.

Amplo espectro de controlo
O espectro de controlo do Koban® T, graças à complementari-
dade das suas duas substâncias activas, inclui inúmeras infes-
tantes anuais, tanto gramíneas como dicotiledóneas, que com-
petem geralmente com a cultura do milho. 

Entre as infestantes gramíneas sensíveis ao Koban® T cabe 
destacar a Digitaria sanguinalis (milhã-digitada), Echinochloa 
crus-galli (milhã-pé-de-galo), Panicum sp. e Setaria verticillata 
(carrapiço).

O Koban® T oferece muito bom controlo sobre várias espécies 
de dicotiledóneas como Amaranthus retroflexus (moncos-de-
perú), Chenopodium album (catassol), Polygonum lapathifo-
lium (mal-casada), Portulaca oleracea (beldroega) e Solanum 
nigrum (erva-moira) entre outras.

Espectro de controlo de infestantes 

Koban®  T  4 L/hectare
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Momento de aplicação
● O Koban® T tem uso autorizado em pré-emergência e pós-

emergência precoce até ao estado de 4 folhas da cultura.
● Evitar que a aplicação do produto coincida com a emergên-

cia do coleóptilo.
● Realizar no máximo 1 aplicação por campanha.

Activação. Persistência de acção
Após a aplicação do Koban® T, deve assegurar-se que existe 
humidade suficiente no solo para a correcta activação do her-
bicida. Isso pode ser conseguido pela chuva ou por irrigação.

Este factor é fundamental para que o Koban® T possa mostrar 
uma boa persistência de acção, controlar as possíveis novas 
germinações de infestantes e facilitar que a cultura do milho se 
desenvolva normalmente e sem concorrência nessas primeiras 
fases críticas do desenvolvimento da cultura.

Formulação
A formulação do Koban® T é uma suspoemulsão (SE) que foi 
optimizada no seu conteúdo em solventes e coadjuvantes a 
fim de reduzir o risco para o utilizador e/ou aplicador.

O Koban® T é um herbicida líquido, cómodo, fácil de usar e 
de medir, e que tem uma boa compatibilidade em misturas 
com outros herbicidas assim como com outros produtos usa-
dos na protecção fitossanitária do milho.

Selectividade
O Koban® T oferece um bom nível de selectividade na cultura 
de milho, desde que seja utilizado de acordo com as indica-
ções no rótulo.

Culturas seguintes
Nos campos de milho que foram tratados com o Koban® T, se 
ocorrer uma falha da cultura que implique uma nova semen-
teira, só pode ser implantado o milho.

No caso de uma rotação normal, quando o milho tiver termi-
nado o seu ciclo, não há nenhuma restrição, pelo que pode 
semear-se qualquer cultura na rotação.

Koban® T
Herbicida

SERVAGRONIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, LDA.
Avenida do Atlântico, nº16, 14º piso, escritório 8

1990-019 LISBOA, Portugal
E-mail: geral@servagronis.pt

Telf: +351 912198463 / +351 919804474

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.  
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

A Koban® T é uma marca registada da FMC Corporation e / ou das suas empresas afiliadas.
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