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Fakta om Karate 5 CS 

Karate 5 CS er et bredtvirkende pyretroid med meget god virkning mot insekter med sugende og 
bitende munndeler, f.eks. bladlus, fluer, sikader, teger, trips, sommerfugllarver, glansbiller m.fl. 

I 2015 har Karate 5 CS fått bruksutvidelse i følgende kulturer: 

● åkerbønne til grønnfôr, bjørnebær
● sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre
● salat og spinat
● stangselleri, pepperrot og asparges
● småplanter av lerk og bjørk

Formulering 

Karate 5 CS er en flytende formulering som er mer brukervennlig enn granulater samt at det er en 
kapselsuspensjon. Dette vil si at det virksomme stoffet er inne i veldig små kapsler som gjør at det 
virksomme stoffet frigis meget hurtig når det treffer plantene, trenger raskt inn i plantene og har 
god regnfasthet. Karate 5 CS vil erstatte Karate 2,5 WG og Karate  Zeon. Karate 2,5 WG/Zeon er 
fortsatt tillatt brukt, men vil ikke bli importert lenger til Norge. 

Bruksområde og virkeområde    
Karate 5 CS er tillatt brukt i mot bladlus, fluer, sikader, teger, trips, sommerfugllarver, glansbiller 

m.fl i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, mais, ert, bønner, og andre 

grønnsaksvekster på friland, bærvekster på friland, prydplanter i veksthus, grøntanlegg og 

planteskoler, småplanter i skogplanteskoler, juletrær og pyntegrønt, samt tømmer på velteplass.  

Dosering 

Doseringen er fra  7,5-15 ml/dekar, se etiketten her. 

Virkemåte og effekt 

Karate 5 CS har mage-, kontakt- 

og avskrekkende virkning mot de 

fleste skadedyr. Virketiden varier-

er fra 1 til 3 uker, avhengig av 

bl.a. kulturens veksthastighet, 

anvendt dosering, insekts artens   

følsomhet, samt i hvilke omfang 

det skjer innflyging av nye skade-

dyr. 

Skade av frittflue i havre 
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Resistens 

Karate 5 CS tilhører den kjemiske gruppen 3A: Pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider 
er kjent hos noen populasjoner av jordbærsnutebille, ferskenbladlus, agurkbladlus, veksthusmel-
lus, bomullsmellus, rapsglansbille og potetsikade i Norge. Ensidig bruk av et middel, eller en 
gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for 
dette midlet og andre midler i samme kjemiske gruppe. For å unngå resistens skal det veksles på 
bruk av midler fra ulike kjemiske grupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder. 

Nytteorganismer 

Karate 5 CS er ikke egnet i integrerte 

dyrkingssystemer. Preparatet er svært 

skadelig overfor de fleste rovmidd og 

nytteinsekter (persistensen er 8-12 

uker). 

Karate 5 CS skal ikke brukes på eller 

over blomstrende vegetasjon.  

Klimaforhold/regnfasthet 

Det virksomme stoffet binder seg meget 

raskt til plantenes vokslag og er regnfast 

så snart sprøytevæsken er tørket inn, ca 

2 timer, men det oppnås vesentlig effekt 

selv etter bare 1 time opphold. Karate 5 

CS blir i ubetydelig grad påvirket av 

temperatur og luftfuktighet.  

Blandinger 

Karate 5 CS er fleksibel som blandingspartner og kan tankblandes med de fleste ugras-, sopp- og 

vekstregulerende midler, samt med mikronæringsstoffer av god kvalitet. 

Les mer om Karate 5 CS her. 

Annet 

Det er off-label for bruk av Karate  i flere 

kulturer. Les mer om det her. 
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