
Camaro® 306 SE
Moc 306 koni!

  herbicyd – 2,4-D, florasulam
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Camaro 306 SE:
 gotowe rozwiązanie na problem chwastów 

dwuliściennych,

 długi i elastyczny termin stosowania,

 oszczędność - dostosowanie dawki do stanu 
zachwaszczenia,

 stosowanie także w niskich temperaturach 
(działa od 5°C),

 szybko widoczne efekty działania,

 skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą,

 brak ograniczeń dla roślin uprawianych następczo.

Camaro 306 SE – działa na większość  
uciążliwych chwastów dwuliściennych

mak polny

Camaro 306 SE to nalistny herbicyd  
działający systemicznie, do wiosennego  
stosowania powschodowego w celu  
zwalczania chwastów dwuliściennych  
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym,  
jęczmieniu ozimym oraz w jęczmieniu 
jarym.

Camaro 306 SE zawiera połączenie:

2,4-D w formie kwasu – 300 g/l – należy do grupy 
regulatorów wzrostu. Pobierany jest przez nadziemne 
części chwastów i transportowany z produktami 
fotosyntezy do korzeni.
Dzięki takiemu działaniu, 2,4-D skutecznie zwalcza 
również chwasty o silnie rozbudowanym systemie 
korzeniowym.
Objawem skutecznego działania 2,4-D jest deformacja 
i karłowacenie roślin.

Camaro 306 SE – gotowe rozwiązanie  
na problem chwastów dwuliściennych

fiołek polny gwiazdnica pospolitachaber bławatek

Florasulam – 6,25 g/l – działa na zasadzie blokowania  
podziałów komórkowych, uniemożliwia dalszy wzrost 
i rozwój korzeni oraz części nadziemnych zwalczanych 
roślin. Efektem jest obumieranie zwalczanych 
chwastów.
Florasulam wchłaniany jest przez liście i korzenie roślin.

Camaro  
306 SE2,4-D

300 g/l
Florasulam

6,25 g/l
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Camaro 306 SE – długi i elastyczny termin 
stosowania – możliwość rozłożenia pracy w czasie

przetacznik perski

maruna bezwonnakomosa biała

tobołki polne

przytulia czepna

samosiewy rzepakutasznik pospolity

niezapominajka polna

rdest powojowaty

przetacznik bluszczykowy 

Dzięki odpowiednio dobranym substancjom 
aktywnym, Camaro 306 SE wykazuje skuteczność 
działania podczas stosowania wczesną wiosną, 
a także w późniejszych fazach wzrostu zboża. 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, 
jęczmień jary

Camaro 306 SE stosować wiosną od fazy 2 liści do fazy 
drugiego kolanka zbóż.

Camaro 306 SE stosować  na chwasty w fazie 2-6 liści.

11 
widoczny

1 liść

00 12
widoczny

2 liść

21
początek

krzewienia

37 
widoczny

nierozwinięty
liść flagowy

47 
otwarta 
pochwa

liściowa liścia
flagowego

51 
początek 
kłoszenia

59 
całkowicie 

widoczny kłos

65 
połowa 

pylników 
wykształcona

73 
początek 

dojrzałości 
mlecznej

31 
widoczne 
pierwsze 
kolanko

Camaro 306 SE 0,5-0,6 l/ha

rdest plamisty jasnota różowa
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Camaro 306 SE – oszczędność, dzięki możliwości 
dostosowania dawek do fazy rozwojowej 

chwastów i stanu zachwaszczenia

Zakres zwalczanych chwastów i porównanie ich wrażliwości

 wrażliwe    +  średnio wrażliwe +     średnio wrażliwe
puste pole - brak wyników

Chwasty dwuliścienne zboża ozimezboża jare

Camaro 306 SE

samosiewy rzepaku

chaber bławatek

przytulia czepna do fazy 7-8 okółków

przytulia czepna od fazy 9 okółków

jasnota różowa

niezapominajka polna

mak polny

gwiazdnica pospolita

maruna bezwonna

przetacznik bluszczykowy

przetacznik perski

fiołek polny

komosa biała

tobołki polne

0,5 l/ha0,5 l/ha

+

+

+

+

0,6 l/ha

+

+

+

rdest powojowaty

tasznik pospolity

Camaro 306 SE daje możliwość dopasowania 
stosowanej dawki w zależności od fazy rozwojowej 
chwastu i stanu zachwaszczenia. Umożliwia 
to ekonomiczne dopasowanie i ograniczenie ilości 
zużywanego herbicydu.

Camaro 306 SE najskuteczniej niszczy chwasty 
znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Niższe dawki Camaro 306 SE mogą być stosowane 
w przypadku młodych chwastów i niewielkiego 
zachwaszczenia. W przypadku późniejszych faz 
rozwojowych zwalczanych roślin i ich większego 
nasilenia, powinny być stosowane wyższe 
z zalecanych dawek.

Źródło: wyniki doświadczeń skuteczności przeprowadzone  
w Polsce na zbożach ozimych i jarych w latach 2010-2012.
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Camaro 306 SE – stosowanie także w niskich 
temperaturach – działa już od 5°C

Camaro 306 SE – ułatwione podejmowanie  
decyzji o kolejnych zabiegach – szybko widoczne 

efekty działania

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

Dzięki wczesnemu pozbyciu się chwastów 
konkurujących z roślinami uprawnymi o przestrzeń, 
światło, wodę i składniki odżywcze, stwarzamy 
korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju zbóż. 

Pierwsze efekty skuteczności  
produktu Camaro 306 SE  
można obserwować już  
po 3-5 dniach od zabiegu.  
Umożliwia to szybką ocenę  
sytuacji i podjęcie decyzji  
o ewentualnych kolejnych  
zabiegach.

Należy pamiętać, że na szybkość pojawienia się
efektów działania Camaro 306 SE ma wpływ
szereg czynników klimatycznych, takich jak
temperatura i wilgotność powietrza.

W warunkach niskich temperatur (około 5ºC),
całkowite zniszczenie chwastów następuje  
po około 3 tygodniach.

Camaro 306 SE jest bezwzględny dla najbardziej 
uciążliwych chwastów – zwalcza marunę bezwonną  
osiągającą wysokość nawet 25 cm, a przytulię 
czepną do 20 cm.

Ponadto, poprzez wyeliminowanie chwastów 
z uprawy, zmniejszamy zagęszczenie roślin w łanie 
jednocześnie wpływając na wilgotność pomiędzy 
roślinami, ograniczając dogodne warunki dla 
rozwoju patogenów grzybowych.

Ważne jest, aby przy zastosowaniu Camaro 306 SE  
przy średniej dobowej temperaturze 5°C, przez 
kolejnych kilka dni utrzymywała się zbliżona 
temperatura.

5ºC 25ºC
Camaro 306 SE

20 cm

Camaro 306 SE – skuteczność potwierdzona 
praktyką rolniczą

Camaro 306 SE zawiera dwie substancje aktywne 
(2,4-D i florasulam), których skuteczność 
i spektrum działania są doskonale znane 
i doceniane przez większość rolników. 

Niewątpliwą zaletą Camaro 306 SE jest łatwość 
użycia gotowej i odpowiednio skomponowanej 
mieszaniny – bez potrzeby przeliczania 
i odmierzania dawek pojedynczych produktów.

Camaro 306 SE

Camaro 306 SE – brak ograniczeń dla roślin 
uprawianych następczo



ZESKANUJ KOD

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

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.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

REGION 1
Paweł Szrajner, tel. 504 242 453

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
  Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
  Tomasz Smoliński, tel. 695 290 205

REGION 2
Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
  Diana Podoba, tel. 504 242 576
  tel. 695 290 966

REGION 3
Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
  Mikołaj Ciesielski , tel. 798 685 185
  Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

REGION 4
Daniel Piech, tel. 504 242 573

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
  Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

REGION 5
Waldemar Mendel, tel. 504 242 509

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
  Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
  Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497

Zadzwoń do doradcy!
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