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Voordelen
Katoun® Gold is een natuurlijke oplossing voor mosbeheersing.

•• Natuurlijkke oorsprongg
Aanvankelijk werd pelargonzuur ontdekt in een geraniumplantje. 
Ook ons pelargonzuur wordt gewonnen uit plantaardig materiaal.

•• Snelle afbfb raak, geen rresidu
Na toepassing wordt pelargonzuur snel afgebroken in water en CO2, twee natuurlijke componenten.

•• Snelle conntactwerkingg 
Resultaat binnen 2 uur zichtbaar. Het eindresultaat wordt na enkele dagen zichtbaar. 

•• Handig tee doseren enn toe te passen

In vergelijking met alternatieve methoden, zoals mechanische onkruidbeheersing of branden, biedt Katoun Gold 
veel voordelen: snel, geen geluid, geen brandgevaar, geen structurele schade, ...

Werkingswijze

Pelargonzuur droogt de mossen uit op een natuurlijke manier. 
De waslaag wordt afgebroken, waardoor de celmembranen beschadigd worden. 
Hierdoor drogen de plantencellen snel uit en sterft  de plant af. 

De waslaag wordt aangetast en 
verliest zijn beschermende func�e.

Waslaag

Epidermiscellen

Bladmoes

De behandelde plantendelen 
zijn permanent beschadigd.

De plantencellen verliezen water 
en drogen uit.



De vier stappen naar succes

Weersomstandigheden
Bij helder weer en bij een verhoogde temperatuur wordt het resultaat 
sneller zichtbaar. Geen regen binnen 2 uur na behandelen.

Voorbereiding van de spuitoplossing
Katoun Gold toepassen met een concentratie van 10% (1L Katoun Gold op 
10L). De oplossing goed roeren en in menging houden tijdens gebruik.

Respecteer de maximale dosering van 0,18 L/are (18L/ha).

Vegetatie
Katoun Gold werkt op alle groene delen. Raak dus enkel de te behandelen 
vegetatie met de spuitoplossing. Pas Katoun Gold niet toe in gazons.

Spuitt echniek
Katoun Gold is een strikt contactproduct. Het heeft  geen systemische werking 
en geen bodemwerking. Daarom is het belangrijk om de hele plant te raken.

Zorg voor een goede spuitt echniek en volledige bedekking van de plant met de spuitoplossing. 

Vul de rugsproeier 
met 5L water

Voeg 1L Katoun® Gold 
toe aan het water

Meng goed en vul 
verder aan tot 10L

Pas onmiddellijk toe 
en meng regelmatig
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5L

4L =10L

mix
1L

Katoun® Gold mix gebruik voor een rugsproeier van 10L:



www.belchim.be

Etiket
Samenstelling 500 g/L pelargonzuur

Formulering EC (emulgeerbaar concentraat)

Erkenningsnummer 10628P/B

Katoun Gold is uitsluitend voor professioneel gebruik toegestaan als herbicide/mosverdelger.

Toepassingsgebied niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Ter bestrijding van Mossen

Dosering 18 L/ha

Aantal toepassingen 1-2 plaatselijke toepassingen in het najaar

Buff erzone 1 m met klassieke techniek

Levermos Mos
1 dag na behandeling met Katoun Gold. 1 dag na behandeling met Katoun Gold

Katoun® Gold 5 dagen na toepassing


