
RYCHLÝ ÚDER PROTI PLEVELŮM

 účinný proti více než 200 plevelům včetně vytrvalým druhům

 systémové působení uvnitř rostliny – ú.l. rozváděna i do kořenů – dokonalá likvidace plevelů jako je 

kupř. pcháč

 spolehlivý partner pro rozšíření účinku do TM směsí v kukuřici (nicosulfuron atd.)

 výborná náhrada za přípravky na bázi účinných látek 2,4-D, bromoxynil

Kamba 480 SL je selektivní systemický 

herbicid. Účinná látka dikamba proniká do 

rostliny hlavně listy, lodyhami a je rozváděna 

až do kořenů, takže hubí spolehlivě i vytrvalé 

plevele. Nepříznivě ovlivňuje fotosyntézu 

a dělení buněk. Způsobuje deformaci listů 

a stonků s následným odumřením celé 

rostliny. Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči 

ošetřovaným rostlinám. 

Detaily produktu 
Účinná látka
dikamba 480 g/l

Formulace
Rozpustný koncentrát (SL)
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 Plevelné spektrum Kamba

Bažanka  

Durman  

Heřmánkovec  

Hluchavka  

Kakost

Konopice polní

Laskavec

Mák vlčí

Merlíky

Opletka obecná

Penízek rolní

Ptačinec

Rdesno  

Rozrazily  

Řepka výdrol  

Slunečnice výdrol  

Violka

Pcháč

Svlačec

Šťovík

Zemědým

Ježatka

Pýr plazivý

Mimo množitelské porosty

Plodina
Škodlivý 

organismus 
Dávkování OL Poznámka

kukuřice
dvouděložné 

plevele
0,6 l /ha AT

kukuřice od: 13 BBCH, do: 15 BBCH 

plevele od: 12 BBCH, do: 16 BBCH 

Doporučení pro aplikaci :

 kukuřice se ošetřuje postemergentně, optimálně ve stadiu 3-5 listů (maximálně do 8 listů), kdy 
plevele mají 2-4 pravé listy (BBCH 12-14).

 spolehlivý účinek proti pcháči rolnímu dosáhneme ve fázi 4-6 listů pcháče

 proti svlačci rolnímu ošetřujeme když jsou výhony dlouhé cca 20 cm (dostatečná listová plocha)

 neošetřujte v době když jsou očekávány noční mrazíky, hrozí možnost poškození porostů

 pro zesílení účinku možné kombinovat s dalšími herbicidy:

∞ Kamba 0,4 l + Temsa 0,8 l/ha

∞ Kamba 0,4 l + Fornet Extra (Samson Extra) 0,4-0,5 l/ha

∞ Kamba 0,3 l + Onyx Extra 0,8 l/ha (pro zesílení účinku na opletku)

Rozsah povoleného použití

> 95 % > 85-95 % > 65-75 % < 65 %> 75-85 %
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