Karma

ProteCtie Fruitteelt

Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming

Karma geeft meeldauw in kleinfruit
geen kans
‘Uitvloeier’




Homogene bedekking
blad
Beter contact met
schimmel over
gehele oppervlak

‘Hechter’




Met Karma® hebben telers van
kleinfruit een effectief wapen
tegen meeldauw. Dit middel op

Middel blijft aanwezig
op het blad
Vergroot regenvastheid
en werkingsduur

stof verschrompelen door osmotische druk, pHverandering en inwerking van bicarbonaationen.
Voldoende vocht is essentieel voor een goede
werking. Het kaliumwaterstofcarbonaat moet
eerst oplossen om bicarbonaationen te kunnen
vormen. Het is mogelijk om het middel op een
nat/vochtig gewas te spuiten.
Tegen kaliumwaterstofcarbonaat hebben
schimmels zelfs na jarenlang gebruik geen
resistentie opgebouwd.

basis van kaliumwaterstofcarbonaat is geformuleerd als

geeft meeldauw geen kans

spuitpoeder (85% SP) en bevat
uitvloeiers en hechters. Het is

De voordelen van Karma ®

toegelaten in de teelt van aard-

boosachtigen en wijndruiven.
Karma® is een contactfungicide en
heeft geen systemische werking.
Schimmelsporen en -draden die in
contact komen met de werkzame

Behandeld versus onbehandeld. De verschrompelde
sporen op de bovenste foto onderstrepen de krachtige
werking van Karma®. (Foto’s: Dr. Ken Horst, H&I
Agritech, Inc.)

Sterke contactwerking tegen meeldauw
Goede afwisselpartner, geen gevaar voor resistentie
Vrij van residu
Toegelaten in biologische teelten
mei 2007
2007
PF1312
mei






beien, bessen, braam- en fram-

Lees voor het gebruik eerst het etiket.
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Aanbevelingen

Wettelijk gebruiksvoorschrift:
Toepassingsgebied

Te bestrijden Dosering
organisme
(middel) per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per 12
maanden

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Maximaal
aantal
liter/kg
middel per
ha per
teeltcyclus
of per 12
maanden

Veiligheidstermijn
in dagen

Aardbei

Echte
meeldauw
Echte
meeldauw
Vruchtrot

3 kg/ha

8

7

24 kg/ha

1

4 kg/ha

5

7

20 kg/ha

1

4

10

6

7

40 kg/ha

1

5

7

20 kg/ha

1

Bessen
Wijndruif

Braam- en
framboosachtigen
(rubus spp.)

Echte
meeldauw
Echte
meeldauw

5 kg/ha
4 kg/ha

Toelating
Het middel is ter bestrijding van echte meeldauw
toegelaten in de teelt van aardbei, bessen, braamen framboosachtigen, wijndruiven, appel, onderstammen van appel en roos (bedekte en
onbedekte teelt). De toelating van Karma® in
kleinfruit-gewassen en roos is tot stand gekomen
via een versnelde toelatingsprocedure voor kleine
teelten.

Het optreden van een gewasreactie is niet
uitgesloten. De kans daarop is minimaal wanneer
u de volgende aanbevelingen opvolgt:
Spuit niet op gewassen met stress (o.a. bij
droogte) en op momenten met felle zonneschijn.
Gebruik altijd voldoende water. Meng Karma® niet
met producten op basis van koper en voeg geen

extra uitvloeier toe. Zuur de spuitvloeistof
evenmin aan; een hoge pH is noodzakelijk voor
een goede werking. Let hier vooral op bij
combinaties met bladmeststoffen.
Een tankmix met zwavel is mogelijk. Gebruik dan
een dosering van 2 kg Karma® + 3 kg zwavel
(80%).

Onbehandeld

Karma 3kg

Chemisch schema (preventief)

Chemisch schema + Karma 2kg

middelenpakket voor bessen is Karma® een zeer
welkome aanvulling in de strijd tegen meeldauw.
Kruisbes: ter bestrijding van Amerikaanse
kruisbessenmeeldauw. Start preventief met andere
middelen in de periode vanaf het uitlopen van de
knoppen totdat de bloemen verwelkt zijn. Stap
vervolgens over op Karma® in de adviesdosering
van 2-3 kg/ha. Houd tussen twee bespuitingen een
interval aan van minimaal 7 dagen.

Aardbei
Ter bestrijding van echte meeldauw. De adviesdosering bij solotoepassing is 3 kg/ha. Gebruik bij
toevoeging aan andere (chemische) gewasbeschermingsmiddelen een dosering van 2 kg/ha.
Houd tussen twee bespuitingen een interval aan
van minimaal 7 dagen. Gebruik in aardbei altijd
voldoende water om het gewas goed te
bevochtigen.

Bessen
Aalbessen en zwarte bes: pas Karma® toe vanaf
het moment dat de bloemen verwelkt zijn in de
adviesdosering van 2-3 kg/ha. Binnen het smalle

Druiven
In de teelt van wijndruiven is Karma® werkzaam
tegen meeldauw en botrytis. Vanaf einde bloei tot
half augustus is het middel inzetbaar. Gebruik een
dosering van 3 kg/ha met een interval van 8-12
dagen. Voeg eventueel 3 kg zwavel toe. Spuit met
minimaal 400 l water per ha. Voer de bespuiting
uit bij hogere luchtvochtigheid (ochtend of
avond). Karma® kan een kleurverandering (effect
op de waslaag) geven van de vruchten, maar heeft
geen invloed op de vruchtkwaliteit en smaak van
de druiven.

