
Caramba®

Zagotovljena kvaliteta in visok pridelek 

pri pšenici, ječmenu, tritikali in ozimni rži

Proti najvažnejšim boleznim na žitih, 
specialist proti fuzariozam (Fusarium spp.), 
zmanjšuje nastajanje mikotoksinov.



Caramba®

1,5 L/ha

Opus®1

1,0 L/ha

Caramba®

 Ozimna in jara pšenica: za zatiranje rje (Puccinia spp.)

   in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo 

   (Mycosphaerella graminicola);

 Ozimni in jari ječmen: za zatiranje ječmenove rje 

   (Puccinia hordei);

 Ozimna rž: za zatiranje ržene rje (Puccinia dispersa);

 Tritikala: za zmanjševanje okužb s pšenično listno 

   pegavostjo (Mycosphaerella graminicola).

Odmerek: 1,5 L/ha.

•  ozimna in jara pšenica: za 

zatiranje rje ter za zmanjševanje 

okužb s pšenično listno 

pegavostjo (Mycosphaerella 

graminicola) in fuzariozami 

(Fusarium spp.), v odmerku 1,5 L/

ha; fuzarium zatiramo v razvojnih 

fazah od začetka do konca cvetenja 

(BBHC 61-69), ostale bolezni 

pa v razvojnih fazah od začetka 

razraščanja do konca klasenja 

(BBHC 30-59);

•  ozimni in jari ječmen: za zatiranje 

ječmenove rje (Puccinia hordei), 

v odmerku 1,5 L/ha, tretiramo 

v razvojnih fazah od začetka 

razraščanja do konca klasenja 

(BBCH 30-59);

•  ozimna rž: za zatiranje ržene 

rje v odmerku 1,5 L/ha, tretiramo 

v razvojnih fazah od začetka 

razraščanja do konca klasenja 

(BBHC 30-59);

•  tritikala: za zmanjševanje okužb 

s pšenično listno pegavostjo 

(Mycosphaerella graminicola), 

v odmerku 1,5 L/ha, tretiramo 

v razvojnih fazah od začetka 

razraščanja do konca klasenja 

(BBHC 30-59).

Zagotovljena kvaliteta in visok pridelek pri 

pšenici, ječmenu, tritikali in ozimni rži

Čas uporabe

BASF sistem 

zatiranja bolezni žit

CARAMBA®CARAMBA® 32

Uporaba

AKTIVNA SNOV

NAČIN DELOVANJA

Metkonazol 60g/L

Kontaktno - sistemično

Vodotopni koncentrat (SL)

1,5 L/ha

Od začetka razraščanja do konca klasenja (BBHC 30 – 59). 

Fuzarium (Fusarium spp.): od začetka do konca cvetenja (BBHC 61-69).

FORMULACIJA

ODMEREK

TERMIN 

APLIKACIJE

35 dni

S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ 2-krat v eni rastni dobi. 

Čas med prvim in drugim tretiranjem ne sme preseči 21 dni.
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Fuzarium (Fusarium spp.)

Zatiramo v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBHC 61-69).

Caramba®

1,5 l/ha

61    65         69

Stadiji razvoja (BBCH)

Posledice okužbe s fuzariom (Fusarium spp.):

•  manj pridelka,

•  slabša kakovost pridelka,

•  slabša kakovost izdelkov iz žit,

• onesnaženje z mikotoksini (DON).

Povečana nevarnost pojava bolezni fuzarium 

na klasu:

•  pri občutljivih sortah,

•  pri setvi po koruzi,

•  obdelava tal brez oranja,

•  deževje v času cvetenja.



CARAMBA® 4

Sredstvo Caramba® se razvršča in označi kot:

Xn  Zdravlju škodljivo

N   Okolju nevarno.

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. Draži oči. Draži 

dihala. Draži kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 

Zdravju škodljivo: lahko povzroči poškodbe pljuč. Ponavljajoča 

izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.

NETRETIRANO Caramba®

Delovanje aktivne snovi

Metkonazol:

•  po tretiranju se zelo hitro akropetalno 

(po rastlini navzgor) premesti po rastlini,

•  s tem je preprečeno izpiranje z dežjem,

•  deluje preventivno in kurativno.

Premium zaščita s presežnimi učinki 

Caramba® + Opus® 1 (1,0 + 1,0 L/ha)

... ker jo praksa želi in potrebuje!

Ü najzanesljivejša kombinacija varstva žit,

Ü najširši spekter varstva pred boleznimi,

Ü odlično premeščanje po rastlini, 

Ü redukcija tvorbe mikotoksinov,

Ü v povprečju 2,7 t/ha višji pridelki!



CARAMBA® 6

Caramba® v oljni ogrščici

Fungicidno delovanje ter stransko 

delovanje na rast

Caramba® zagotavlja visoko 

varnost rastlin 

Polna moč oljne ogrščice pri 

tretiranju s Carambo® jeseni 

K izgubi pridelka ter nižji kakovosti 

oljne ogrščice pripomorejo vremenski 

ter mehanski vplivi – mraz, lomljenje 

stebel ter poleganje rastlin.Bolezni, ki 

se pojavljajo še dodatno pripomorejo 

k izgubi pridelka. Zaradi tega je 

pripravek Caramba® najboljša zaščita 

za vas.

Caramba® zelo hitro prodira v rastlino. 

V roku 30 minut aktivna snov prispe 

na mesto, kjer pripravek deluje. Za to 

je zadolžena formulacija.

Stransko delovanje pripravka 

Caramba® pri tretiranju oljne ogrščice 

jeseni pomaga, da se ogrščica 

optimalno razvije in s tem dobro 

prezimi. Jesensko tretiranje ogrščice 

zagotovi rastlini boljše prezimovanje in 

s tem višji pridelek. 

Rastline tretirane s Carambo® odlikuje  

temno zelena barva listov, rastline so 

bistveno krajše in kompaktnejše od 

netretiranih.

Izboljšana odpornost rastline 

na mraz

Zgodnji termini setve, bujne sorte ali 

visoka temperatura jeseni so zelo 

pogosto povod za pojav bolezni ter 

hitrejšo rast ogrščice. Ti nezaželjeni 

pojavi povečajo nevarnost znižanja 

pridelka pri spravilu. Zgodnje 

tretiranje s Carambo® v stadiju 4-6 

listov zmanjša nevarnost bolezni ter 

prekomerno rast ogrščice. Tretirane 

rastline imajo liste intenzivno zelene 

barve, nižji položaj listne rozete in 

večjo koreninsko maso. 

brez Carambe® Caramba®

Tretiranje v stadiju 4-6 listov, Lirajet,

slikanje: 14 dni po tretiranjem

® - zaščiteno ime BASF SE



Distributer:

METROB d.o.o.

Začret 20a, 3202 Ljubečna

T +386 (0)3 78 06 330 

F +386 (0)3 78 06 341

M +386 (0)31 656 938

E info@metrob.si

www.metrob.eu

Zastopnik:

BASF Slovenija d.o.o.

Dunajska cesta 111a,

1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 (0)1 589 75 00

F +386 (0)1 568 55 56

Strokovno svetovanje:

BASF Slovenija d.o.o.

Branko ZUPANČIČ

M +386 (0)30 643 266

Strokovno svetovanje:

METROB d.o.o.

Aleš BRIC

M +386 (0)31 318 308

Iris GERGOREC

M +386 (0)31 701 813

Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu.

Izvedba: jan. 2013


