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Geeft echte meeldauw in aardbei geen kans!
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TECHNISCHE FICHE

TECHNISCHE GEGEVENS

AANBEVELINGEN

• Samenstelling: 85% kaliumwaterstofcarbonaat

• Dosis: 3 kg/ha, 1-8 toepassingen met een interval van 7 dagen 

• Veiligheidstermijn: 1 dag

• MRL: geen

• Residuvrij: zowel in geïnte greerde als biologische teelten draagt Karma® bij 
 aan lagere residuniveaus.

• Teelten: klein fruit, appelbomen, abrikoos, perzikbomen, hop, uien, sjalot, koolsoorten, 
 asperge, vruchtgroenten, kruiden, loofbomen en -heesters, druivelaars

VERPAKKING:  5 kg

FORMULERING:  SP wateroplosbaar 
   poeder

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%).

BUFFERZONE:   wettelijk minimum

TOELATINGSNUMMER: 10206P/B 



• Sterke contactwerking tegen meeldauw

• Goede afwisselpartner,  
geen gevaar voor resistentie

• Vrij van residu

• Toegelaten in biologische teelten

• Dosering: 0,2% - 0,3% (max 3 kg/ha)

• Geen uitvloeier toevoegen

• Niet aanzuren

• Niet in combinatie met bladmeststoffen

VOORDELEN TOEPASSINGS- 
VOORWAARDEN

WERKINGSWIJZE

TOEPASSINGEN

Behandeld versus onbehandeld. 
De verschrompelde sporen op de bovenste foto onderstrepen de krachtige 

werking van Karma®. (Fotos: Dr. Ken Horst, H&I Agritech, Inc.)

AARDBEIEN

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 middelenpakket voor bessen is 
Karma® een zeer welkome aanvulling in de strijd tegen meeldauw.

APPELBOMEN

Ter bestrijding tegen schurft. Het optimale spuitmoment van Karma® tegen schurft 
(Venturia inaequalis) is kort na het ontstaan van een infectie.Tot circa 24 uur na infectie blijft 
de curatieve werking behouden. Spuiten op een nat of vochtig gewas is geen probleem, 
mits het gewas daarna vlot kan opdrogen.

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.

Kalium-
waterstofcarbonaat
(hoge zuiverheid)

+

15%
Co-formulanten

UITVLOEIER

• Homogene bedekking blad
• Beter contact met schimmel 

over gehele oppervlak

HECHTER

• Middel blijft aanwezig op 
het blad

• Vergroot regenvastheid 
en werkingsduur

Karma® is een contactfungicide en heeft geen systemische werking. Schimmelsporen en 
-draden die in contact komen met de werkzame stof verschrompelen door osmotische druk, 
pH verandering en inwerking van bicarbonaationen. 

Dit middel op basis van kaliumwaterstofcarbonaat is geformuleerd als spuitpoeder (85% SP) 
en bevat uitvloeiers en hechters. 


