Camaro® Pak
Camaro® 306 SE + Furion 100 OD

Z furią na chwasty!

NOWOŚĆ!
herbicyd – 2,4-D, florasulam + jodosulfuron metylosodowy

Camaro Pak

n Pogoda i warunki jesienią nie zawsze są
na tyle przewidywalne, żeby móc wykonać
zabieg odchwaszczania zbóż ozimych.
Temperatura, nadmiar opadów lub susza,
a także błędy agrotechniczne mogą
uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie
oprysków w trwającym sezonie.

n oryginalne połączenie doskonale znanego
i sprawdzonego Camaro 306 SE z nowością –
Furion 100 OD,

Ochrona herbicydowa zbóż jest już od dawna
obligatoryjnym elementem prowadzenia
łanu, więc w takiej sytuacji wiosenne
odchwaszczanie powinno być przeprowadzone
niezawodnymi rozwiązaniami.

n wiosenne zwalczanie miotły zbożowej
i większości chwastów dwuliściennych,

Camaro Pak – Furion 100 OD + Camaro 306 SE
to sprawdzone i skuteczne rozwiązanie
do wiosennej ochrony herbicydowej zbóż.

n zapewnia szybko zauważalne efekty
działania,

n skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne
również w niskich temperaturach,

n brak zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.

Camaro Pak – oryginalne połączenie doskonale znanego
i sprawdzonego Camaro 306 SE z nowością – Furion 100 OD

Camaro Pak

Furion 100 OD

Camaro 306 SE

jodosulfuron metylosodowy 100 g/l

florasulam 6,25 g/l +
2,4-D 300 g/l

Camaro Pak – wiosenne zwalczanie miotły zbożowej
i większości chwastów dwuliściennych

miotła zbożowa

bodziszek drobny

gwiazdnica pospolita

jasnota purpurowa

jasnota różowa

mak polny

niezapominajka polna

przetacznik bluszczykowy

przytulia czepna

rumian polny

samosiewy rzepaku

tasznik pospolity

tobołki polne

chaber bławatek

maruna bezwonna

rdestówka powojowata

rdest plamisty

komosa biała

fiołek polny*

przetacznik perski*
* chwasty średniowrażliwe
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chwasty wrażliwe u u chwasty średnio wrażliwe

Furion 100 OD

Camaro 306 SE

Furion 100 OD + Adjusafner stosować w uprawach
pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

Camaro 306 SE stosować w uprawach pszenicy
ozimej i pszenżyta ozimego.

Termin stosowania: opryskiwać wiosną po
rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy
strzelania w źdźbło (BBCH 30).

Termin stosowania: opryskiwać wiosną od fazy 2 liści
(BBCH 12) do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 32).
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania:
0,5-0,6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Furion 100 OD 0,1 l/ha + Adjusafner 0,1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 1.
Furion 100 OD 0,1 l/ha + Adjusafner 0,1 l/ha
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Camaro Pak – zapewnia szybko zauważalne
efekty działania
Furion 100 OD jest pobierany głównie poprzez liście,
w mniejszym stopniu przez korzenie, a następnie
szybko przemieszczany w roślinie, powodując
zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów.

Camaro 306 SE pobierany jest przez liście,
a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie,
powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu,
co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu.

Pierwsze efekty działania Furion 100 OD pojawiają się
po kilku dniach, początkowo na górnych częściach
merystemów wzrostu rośliny, jako chlorozy i nekrozy.
Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich,
stopniowo, liście z niższych partii rośliny.
Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi
do zaczerwienienia żyłek liści.

Camaro 306 SE najskuteczniej niszczy chwasty
znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną
zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty
rumianowate do wysokości 25 cm.
Camaro 306 SE

Furion 100 OD

Furion 100 OD najskuteczniej niszczy chwasty roczne,
znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy
uzyskuje się po upływie 14-28 dni.
Szybkość działania Furion 100 OD zależy od fazy
rozwojowej chwastów, panujących warunków
atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza.

Camaro Pak – szybko widoczne efekty działania
Pierwsze efekty skutecznego działania Camaro Pak
można zauważyć już po kilku dniach od zabiegu.

Camaro Pak

Widocznymi objawami są: pojawianie się nekrotycznych
plam, deformacja i zahamowanie wzrostu, co w efekcie
powoduje zamieranie całego chwastu.
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Całkowite zamieranie chwastów jednoliściennych
następuje w 4-6 tyg. po zabiegu.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty intensywnie
rosnące, znajdujące się w fazie 2-3 liści.

Camaro Pak – skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne
nawet w niskich temperaturach
Camaro 306 SE jest herbicydem skutecznie
działającym nawet w niskich temperaturach
powietrza, towarzyszących okresowi typowemu
dla zwalczania chwastów dwuliściennych.

5ºC

Ważne jest, aby przy zastosowaniu Camaro 306 SE
przy minimalnej dobowej temperaturze 5°C, przez
kolejnych kilka dni utrzymywała się temperatura
powyżej progu minimalnego działania substancji.

Camaro 306 SE

25ºC

n Skuteczność zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej w terminie wiosennym do końca fazy krzewienia
Furion 100 OD 0,1 l/ha + Adjusafner 0,1 l/ha + Camaro 306 SE 0,5 l/ha
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Termin zabiegu: wiosna do końca fazy krzewienia.
Źródło: doświadczenia własne, Polska 2019.

Camaro Pak – brak zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo
Zarówno Furion 100 OD jak i Camaro 306 SE
rozkładają się w glebie w ciągu okresu wegetacji
do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.

Pobierz aplikację
Agro Porada

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji
opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki
na głębokość 25 cm można uprawiać pszenicę jarą
i jęczmień jary.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

ZESKANUJ KOD

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa
zamieszczonych w etykiecie.

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl
Dołącz do nas

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66

Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska

