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 • Hatékonyabbá és 
gazdaságosabbá teszi  
a növényvédelmet

 • A kijuttatott hatóanyag egészét 
a megfelelő helyre juttatja

 • Beáramlik a légyzőnyílásokba, 
áttöri a kutikuláris viaszréteget

 • Különféle felületeken 
tökéletes fedettséget biztosít 
(levélszőrök, viasz, poros 
felszín)

 • Elősegíti a tapadást  
és az esőállóságot

 • Mérsékli a növényvédő szer 
veszteséget

Adjuváns

KARIBU® 
AZ ADJUVÁNSOK GYÉMÁNTJA

Általános információk

Engedélyokirat száma 04.2/5247-1/2015 NÉBIH
04.2/1654-1/2017 NÉBIH

A készítmény rendeltetése permetezőszer segédanyag (gombaölő-, rovarölő-  és 
gyomirtó szerekhez tapadás- és hatásfokozásra)

A készítmény formulációja  oldható koncentrátum (SL)

Készítmény összetétele Kémiai név: poliéterrel módosított trisziloxán

Tiszta összetevő részaránya  765 g/l

Forgalmazási kategória  II.kat.

Felhasználására vonatkozó előírások
Szántóföldi kultúrák 0,2 l/ha
a gombaölő, valamint a gyomirtó szer engedélyokirata szerint 
kertészeti kultúrák 0,2 l/ha a gombaölő, valamint a gyomirtó szer engedélyokirata szerint

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni.  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Előírt növényvédelmi technológia
A KARIBU® permetezőszer segédanyag hasz-
nálata a felhasznált növényvédő szer dózisá-
nak a csökkentését nem indokolja.
Szántóföldi és kertészeti kultúrákban vég-
zett állománypermetezéseknél a Tegoplant 
SPU permetezőszer segédanyag 0,2 l/
ha-os adagban juttatható ki gombaölő-, 
rovarölő- és gyomirtó szerekkel együtt.
A permetlé készítésekor a habzás elkerü-

lésére először a permetlé tartályt 2/3-áig 
fel kell tölteni vízzel, majd a keverés meg-
indítását követően az adott gombaölő-, 
rovarölő- gyomirtó szert vagy gyomirtó 
szer kombinációt, ezt követően pedig a 
Tegoplant SPU permetezőszer segédanya-
got kell bekeverni a permetlébe. Ezután 
lehet a permetlé tartályt teljesen feltölteni 
vízzel.
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Pozitív eredmények állnak rendelkezésre a KARIBU® és Sulfo-, Nico-, Foram-, Trito-, 
Halo-, Met-, Rim-, Pro-, Tria-szulfuron együttes használata során.

A KARIBU®  
a legjobban együtt működik a gyomirtószekekkel, ha

 • A GYOMOK LEVÉLFELÜLETE SZŐRÖKKEL BORÍTOTT

 • TÚLZOTTAN MELEG VAGY HIDEG IDŐSZAK UTÁN ÉS POROS LEVÉLZET ESETÉN

 • A SZULFONILKARBAMIDOK ROSSZUL SZÍVÓDNAK FEL

 • WP ÉS WG FORMULÁCIÓK ESETÉN - SOKKAL JOBB ELOSZLÁS A LEVÉL FELSZÍNÉN

 • FONTOS AZ ESŐÁLLÓSÁG PL. GIFOZÁTOK ESETÉBEN

Permetlé mennyisége 200 l/ha
Szórófej típus: Air Mix 110.02 OC
Fajta: Falcone
Kezelés időpontja: 2013. 05. 07.
Martin Feldversuchswesen 2013
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Rimsulfuron 12,5 g/ha 
+ Dicamba 240 g/ha

Rimsulfuron 6,25 g/ha 
+ Dicamba 120 g/ha

Rimsulfuron 6,25 g/ha 
+ Dicamba 120 g/ha 

+ KARIBU®

Gyomirtó szer hatásának fokozása kakaslábfű  
(Echinochloa crus-galli) esetén kukoricában
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A növényvédő szereket biztonságosan kell használni.  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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®= Evonic Degussa GmbH

KARI BU®

Hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszi a 
növényvédelmet.


