
BIJLAGE I niet-professioneel bij het besluit d.d. 20 april 2012 tot toelating van het middel 
Karate Garden, toelatingnummer 13640 N 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een 
gewasbehandeling in de teelt van: 

a)  Aardappel 
b)  Aardbei 
c)  Aalbes (rood, wit en zwart) en kruisbes 
d)  Braam en framboos 
e)  Onbedekte teelt van sla, andijvie, veldsla en rucola 
f) Boon met peul (stamslaboon, stamsnijboon,  boterboon, stokslaboon, stoksnijboon, 

spekboon, pronkboon, kouseband) 
g)  Boon zonder peul (tuinboon, limaboon, flageolet) 
h)  Erwt met peul (peul, asperge-erwt, suikererwt) 
i) Erwt zonder peul (doperwt, kapucijner) 
j)  Courgette en komkommer  
k) Tomaat en bedekte teelt van aubergine en paprika  
l)  Sluitkoolachtigen (spitskool, savooienkool, rode, groene, gele, witte kool, spruitkool) 
m)  Bloemkoolachtigen (bloemkool, Romanesco, broccoli, Chinese broccoli) 
n)  Radijs 
o)  Wortelen en pastinaak 
p)  Knolraap, koolraap, rode biet en knolselderij 
q)  Bleekselderij en knolvenkel 
r)  Suikermaïs 
s) Onbedekte teelt van aromatische kruidgewassen  
t)  Siertuinbeplanting, kamerplanten, kuipplanten 

 
Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst 
toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2, juni 2011. 
 
Gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet gebruiken op of in de buurt van bloeiende planten en 
bloeiende onkruiden. 
 
Veiligheidstermijnen 
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
3 dagen voor boon met peul, erwt met en zonder peul, bedekte teelt van courgette en 
komkommer, tomaat, bedekte teelt van aubergine en paprika, rode biet. 
5 dagen voor onbedekte teelt van courgette en komkommer. 
7 dagen voor aardbei, onbedekte teelt van sla, andijvie, veldsla en rucola, boon zonder peul, 
sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, radijs, bleekselderij en knolvenkel, suikermaïs, 
onbedekte teelt van aromatisch kruidgewassen. 
14 dagen voor aardappel, aalbes (rood, wit en zwart) en kruisbes, wortelen en pastinaak, 
knolraap, koolraap en knolselderij. 
28 dagen voor braam en framboos. 
  
Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. 
 
Uitsluitend voor particulier gebruik in eigen huis en (volks-)tuin en kas 
 
 



B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Algemeen 

Karate Garden is een insectenbestrijder met heel breed werkingsspectrum. Het middel heeft 
een snelle en doeltreffende werking en kan ingezet worden op sierplanten en potplanten 
binnens- en buitenshuis en in groenten en fruit (inclusief gebruik in de kas). Met Karate Garden 
worden allerlei soorten bijtende en zuigende insecten bestreden: bladluizen, rupsen, trips, witte 
vlieg. 
 
De formulering zorgt voor een snelle opname door de plant, waardoor het middel regenvast is 
na 2 uur. Bovendien heeft Karate Garden een werking gedurende twee weken. Voor groenten 
en fruit is de wachttijd voor de oogst heel kort. 
 
Karate Garden is een geconcentreerde insectenbestrijder met water te verdunnen en op het 
blad te verspuiten met rugsproeier of handspuit. De spuitvloeistof gelijkmatig over de plant 
verspuiten. Toepassen op een droog gewas. Alle bladeren bij voorkeur aan beide zijden 
voldoende bevochtigen tot druppels beginnen afdruipen. Bepaalde insecten verstoppen zich 
immers aan de onderkant van de bladeren. Bij planten met een dicht bladerdek: let erop ook de 
onderste bladeren te bevochtigen, dit voor een goede contactwerking. 
 
Karate Garden kan het hele jaar toegepast worden, zodra de eerste insecten opgemerkt 
worden. Niet in volle zon toepassen of wanneer de planten onder stress staan (vb. door vorst, 
hitte, …), bij voorkeur in de late namiddag of ’s avonds. 
 
Hand- of rugspuit half vullen met water, het middel na schudden al roerend toevoegen en 
verder afvullen. Dosering: 20 ml/ L water. 
 
Maximaal 2 maal toepassen per seizoen . 
 
Toepassingen 
 

 Interval tussen 
2 

behandelingen 
(dagen) 

Maximaal 
spuitvloeistof 

(ml/10m2) 

Aardappel 

Aardbei 

Aalbes (rood, wit en zwart) en kruisbes 

Braam en framboos 

Onbedekte teelt van sla, andijvie, veldsla en rucola 

Boon met peul (stamslaboon, stamsnijboon,  

boterboon, stokslaboon, stoksnijboon, spekboon, 

pronkboon, kouseband) 

Boon zonder peul (tuinboon, limaboon, flageolet) 

Erwt met peul (peul, asperge-erwt, suikererwt)  

Erwt zonder peul (doperwt, kapucijner) 

Onbedekte teelt van courgette en komkommer 

Bedekte teelt van courgette en komkommer 

Tomaat en bedekte teelt van aubergine en paprika 

7 

14 

21 

21 

10-14 

10-14 

 

 

7 

12-21 

12-21 

12-14 

10-14 

12 

500 (½ liter) 

667 (⅔ liter) 

500 (½ liter) 

500 (½ liter) 

500 (½ liter) 

500 (½ liter) 

 

 

500 (½ liter) 

500 (½ liter) 

500 (½ liter) 

500 (½ liter) 

500 (½ liter) 

667 (⅔ liter) 



Sluitkoolachtigen (spitskool, savooie kool, rode, 

groene, gele, witte kool, spruitkool) 

Bloemkoolachtigen (bloemkool, Romanesco, broccoli, 

Chinese broccoli) 

Radijs 

Wortelen en pastinaak 

Knolraap en koolraap  

Rode biet  

knolselderij 

Bleekselderij en knolvenkel 

Suikermaïs 

Onbedekte teelt van aromatische kruidgewassen 

Siertuinbeplanting, kamerplanten, kuipplanten 

10-14 

 

10-14 

 

7 

10-14 

10-14 

14 

7 

14 

7 

10-14 

14 

667 (⅔ liter) 

 

667 (⅔ liter) 

 

667 (⅔ liter) 

667 (⅔ liter) 

667 (⅔ liter) 

500 (½ liter) 

667 (⅔ liter) 

500 (½ liter) 

667 (⅔ liter) 

500 (½ liter) 

667 (⅔ liter) 

*Maximaal 1 maal toepassen per seizoen 
 
 


