


Herbicid za zatiranje enoletnega in 
večletnega širokolistnega plevela
v koruzi in sirku

Aktivna snov: dikamba 480 g/L



• Kamba je sistemični foliarni herbicid za zatiranje plevelov v koruzi in sirku po 
vzniku posevka in plevela, v razvojni fazi, ko imata koruza in sirek razvite 2 do 8 
listov (BBCH 12-18).

• Z njim zatiramo vse enoletne in večletne širokolistne plevele. Ima najmočnejše 
delovanje na vse vrste slaka in ambrozijo, tudi v poznejših stadijih razvoja. 

• Vsebuje 480 g/L aktivne snovi dikamba.

• Deluje izključno preko lista.

• Odmerek 0,6 L/ha. 

Osnovne lastnosti



KAMBA 480 SL ima zelo širok spekter delovanja na širokolistni plevel v 
koruzi. 

Je najboljše sredstvo za zatiranje slaka, prav tako pa velja za najbolj 
učinkovit herbicid za zatiranje ambrozije v kasnejših razvojnih fazah, ko 
je delovanje drugih herbicidov na ambrozijo nezadovoljivo.

Spekter delovanja

Ambrosia 

artemisiifolia

Cirsium 

arvense

Solanum 

nigrum

Convolvulus 

arvensis

Polygonum 

convolvulus

Xanthium

strumarium

KAMBA **** **** ** **** **** ****

2.4 D ** ** ** * **** ***

Mezotrion *** ** **** - - ****

Tembotrion **** *** **** - ** ****

Poskus: Londerzeel, Belgija, 2013



Ambrozija škropljena
v fazi 2 listov (BBCH 12)

Stanje 5 dni
po škropljenju

Ambrozija škropljena
v fazi 4 listov (BBCH 14)

Ambrozija škropljena
v fazi 6 listov (BBCH 16)

Stanje 14 dni po 
škropljenju

Agrobiotest d.o.o., Koprivnica, Hrvaška, 2018

Odlično delovanje na
ambrozijo (Kamba 0,4 L/ha)



• Samostojno za korekcijska škroplenja širokolistnih plevelov v 
odmerku 0,4-0,6 L/ha.

• V programu osnovnega paketa za škroplenje po vzniku koruze
Motivell + Kamba v odmerku 0,5-0,6 L/ha.

• V programu Botiga skupaj z Motivell corn packom v odmerku
0,4-0,6 L/ha

• V kombinacijah z produkti na osnovi nikosulfurona, 
tembotriona, foramsulfurona…   v odmerku 0,5-0,6 L/ha.

Priporočila



Učinkovito in hitro 
delovanje

KAMBA 0,5 L/ha + HIWETT

Jarše pri Domžalah (Slovenija) 2022, 3 dnevi po škroplenju



Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


