


Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.  
Ανήκει στη χημική ομάδα των τριαζολών και είναι υπεύθυνο 

για την αναστολή της βιοσύνθεσης  των στερολών (υποομάδα DMIs).

Fenbuconazole: 2,5% β/ο

Προσκόλληση στην κηρώδη

∆ιασυστηµατική κίνηση

Fenbuconazole

Κηρώδης
επιφάνεια

Εξωτερική 
επιφάνεια

Εσωτερικό
του φύλλου

τρόπος δράσης

Κατά την εφαρμογή του 
το Karamat™ 2,5EW 
(fenbuconazole) διεισδύει  
στο εσωτερικό του φυτού  
και κινείται διασυστηματικά. 
Επίσης έχει πολύ καλή 
προσκόλληση στην κηρώδη 
επιφάνεια, προσφέροντας 
υψηλή αντοχή στην έκπλυση.



Karamat™ 2,5EW | Κυκλοκόνιο 
Το Karamat™ 2,5EW ελέγχει πλήθος σοβαρών ασθενειών. Μια εξ αυτών 
είναι το Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum) που προσβάλλει την ελιά και 
πιο συγκεκριμένα:
• Προσβάλλει όλα τα πράσινα μέρη του δένδρου.
• Τα δένδρα εξασθενούν και μειώνεται η παραγωγή τους.
• Οι χαρακτηριστικές κηλίδες της ασθένειας (μάτι παγωνιού)  

είναι πιο εμφανείς την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι.
• Κατά την περίοδο αυτή το δένδρο μπορεί να απογυμνωθεί τελείως.

φάσμα δράσης

Πεδίο
εφαρμογής

Στόχος
Δόσεις 

σκευάσματος 
γρ./στρ. (max)

Χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός 

εφαρμογών

Μηλοειδή:
Μηλιά, Αχλαδιά, 
Αχλαδιά - Ναshi, Κυδωνιά, 
Moυσμουλιά (ήσσονος σημασίας)

Φουζικλάδιο 200 Εφαρμογή από το στάδιο της 
«ρόδινης κορυφής»και την ανάπτυξη 
των φύλλων ως την ωρίμανση των 
καρπών.

4

Πυρηνόκαρπα:
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά

Φαιά Σήψη, Ωίδιο, 
Κυλινδροσπόριο κερασιάς, 
Σκωρίαση, Ανθράκωση

300 Με το ξεδίπλωμα των φύλλων και 
την ανάπτυξη των βλαστών ως την 
ωρίμανση των καρπών.

4

Αμυγδαλιά Φαιά Σήψη 300 Με την έκπτυξη των οφθαλμών/
αρχή της άνθησης έως το τέλος της 
άνθησης.
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Φιστικιά
(ήσσονος σημασίας)

Σεπτόρια Σκωρίαση 
Βοτρυοσφάρια

300 Με την έκπτυξη των οφθαλμών/
αρχή της άνθησης έως το τέλος  
της άνθησης.

2

Αμπέλι
(Επιτραπέζιες 
και οινοποιήσιμες ποικιλίες)

Ωίδιο 150 Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν  
οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ.,  
και μέχρι της αλλαγής του χρώματος 
των ραγών, και ανάλογα των 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

4

Ελιά Kυκλοκόνιο 300 Από την εποχή που διαχωρίζονται 
τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την 
άνθηση. Αλλαγή χρώματος της 
στεφάνης από πράσινο σε λευκό 
(πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη).

1

Κολοκυνθοειδή
Bρώσιμος φλοιός:
Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ)
Mη βρώσιμος φλοιός:
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)

Ωίδιο 200 Με την εμφάνιση 3 πραγματικών 
φύλλων στον κύριο βλαστό έως την 
πλήρη ωρίμανση των καρπών.
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Για τον έλεγχο του κυκλοκόνιου το Karamat™ 2,5EW μπορεί να εφαρμοστεί  
από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση.



>	 Πολύ	καλή	αποτελεσματικότητα

>	 Προσφέρει	προληπτική		
και	θεραπευτική	δράση

>	 Aντοχή	στην	έκπλυση	λόγω	ισχυρής	
προσκόλλησης	του	Karamat™ 2,5EW		
στην	κηρώδη	επιφάνεια

>	 Ασφαλές	στις	εγκεκριμένες	καλλιέργειες

>	 Πολύ	καλό	περιβαλλοντικό	προφίλ

>	 Κατάλληλο	σε	Προγράμματα	
Ολοκληρωμένης	Διαχείρισης	(IPM)

Πλεονεκτήματα χρήσης
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται 
με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και 
τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση,
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
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