Product informatie fiche

Karma

Figuur 1: Appelschurft (Jonagold)

01 ALGEMENE INFORMATIE
A. Handelsnaam + toelatingshouder
•

Karma, CERTIS EUROPE B.V

B. Samenstelling
•

85 % kaliumwaterstofcarbonaat (FU)

C. Formuleringstype
•

SP (met water mengbaar poeder)

D. FRAC code
•

P7

E. Toelatingsnummer

Figuur 2: Meeldauw op sla

•

België: 10206P/B

•

Frankrijk: / (op de Franse markt zijn wel andere producten met
dezelfde actieve stof verkrijgbaar)

02 TOEPASSING
A. Werkingsmechanisme
Een contactfungicide voor de bestrijding van valse meeldauw en echte meeldauw op sla, Botrytis
cinerea en echte meeldauw op druiven, echte meeldauw op aardbeien en appelschurft.
Karma remt de myceliumgroei en veroorzaakt een totale sporen-explosie door een combinatie
van uitdroging, pH en specifieke bicarbonaat-/carbonaationen-effecten. Karma helpt infectie te
voorkomen door de functie te verstoren van hydrolytische enzymen, die door schimmels worden
gebruikt om planten te infecteren.
Hulpstoffen in het product met bevochtigende en klevende eigenschappen, zorgen ervoor dat
deze effecten worden gemaximaliseerd.

B. Toepassingscondities
•

•

•

Gebruik tegen Botrytis cinerea en meeldauw op verschillende teelten:
›

Toepassing tijdens perioden van bladnat kan de doeltreffendheid van Karma optimaliseren.

›

Hanteer voor het beste resultaat een spuitschema met preventieve fungiciden afgewisseld met
middelen met andere werkingsmechanismen.

›

Voer niet meer dan twee opeenvolgende toepassingen van Karma uit om de veiligheid van het gewas te garanderen.

Gebruik tegen appelschurft:
›

Toepassing tijdens perioden van bladnat kan de doeltreffendheid van Karma optimaliseren.

›

Voor de beste resultaten, preventief toepassen op belangrijke tijdstippen.

›

Niet gebruiken tijdens de bloei, op vruchten van minder dan 10 mm of tijdens de laatste 5 weken voor de oogst.

Neem altijd contact op met de fabrikant voor de gebruiksvoorwaarden.

C. Toepassingsmethode

D. Werkingsspectrum

•

•

•

•

Gebruik tegen meeldauw in sla:

Erkend tegen verschillende ziekten,
afhankelijk van de teelt:

›

Gebruik ten minste 600 liter water per hectare voor een
volledige dekking.

›

Valse en echte meeldauw (Oïdium sp., …)

›

Maximale afzonderlijke dosis 3 kg / ha

›

Botrytis cinerea

›

Aantal toepassingen: 8

›

Schurft

›

Vruchtrot

Gebruik tegen Botrytis cinerea en meeldauw in
druiven en aardbei:
›

Gebruik ten minste 600 liter water per hectare voor een
volledige dekking.

›

Maximale afzonderlijke dosis 5 kg/ha

›

Aantal toepassingen: 8

Gebruik tegen appelschurft:
›

Aanbrengen met ten minste 400 liter water per hectare
om een volledige bedekking van het gewas te verkrijgen

›

Maximale individuele dosis 5 kg / ha

›

Aantal toepassingen: 6

•

Raadpleeg op voorhand de erkenning.

E. Teelten
Goedgekeurd voor een zeer breed
gamma groente-, fruit- en kruidenteelten
in openlucht en/of onder beschutting.
Controleer de vergunningen voor meer
zekerheid.

03 PROEFRESULTATEN
In een proef tegen witziekte (echte
meeldauw) in wortelen, liet Karma
interessante resultaten zien in
vergelijking met Rudis (chemische
referentie) en Hermovit (biologische
referentie, o.b.v. zwavel).
In diverse proeven onder
gecontroleerde omstandigheden
en in het veld heeft Karma
interessante resultaten laten zien
tegen appelschurft. Bij herhaalde
bespuitingen verschenen er wel
sporen van fytotoxiciteit op het loof.

Bronvermelding:
www.ephy.anses.fr - www.fytoweb.be

Figuur 3: % efficiëntie van de middelen tegen witziekte t.o.v. de onbehandelde referentie (Inagro, 2018)
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