
GAMIT® 36 CS 

Post!ikov" herbicidní p!ípravek ve#form$ suspenze kapsulí (CS) ur%en" 
k#preemergentní aplikaci proti jednolet"m dvoud$lo&n"m plevel'm v#!epce 
olejce ozimé a#jarní, bramborách, hrachu, máku, okurkách, tykvi, fazolu, 
hrachoru, cizrn$, brukvovité zelenin$ (krom$ kedlubny) a#cukrovce. 

Ú%inná látka:  klomazon 360 g/l  
Balení:  HDPE láhev, 1!l

Zp'sob p'sobení
Ú"inná látka p#ípravku GAMIT 36 CS klomazon 
nále$í do!skupiny oxazolidinon%. Proniká do!rostlin 
ko#eny a! u! citliv&ch druh% inhibuje biosyntézu 
prekursor% chlorofylu a!karotenoid%. 

Rozsah povoleného pou&ití

Plodina Plevele Dávkování OL 
(dny) Poznámka

#epka olejka svízel p#ítula, 
plevele dvoud'lo$né jednoleté 0,25 l/ha AT

brambor svízel p#ítula, 
plevele dvoud'lo$né jednoleté 0,25 l/ha AT

hrách svízel p#ítula, 
plevele dvoud'lo$né jednoleté 0,25 l/ha AT

mák set& svízel p#ítula, 
plevele dvoud'lo$né jednoleté 0,25 l/ha AT

OL - ochranná lh%ta pro dal(í manipulaci a!uvád'ní na!trh (dny)
AT - ochranná lh%ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a!sklizní 

Zv"hodn$n" balí%ek

P!ípravek Mno&ství Dávka Plocha 
o(et!ení

Bantux 15!l 1,5 l/ha
10 ha

Gamit 2!l 0,2 l/ha

Zv"hodn$n" balí%ek

P!ípravek Mno&ství Dávka Plocha 
o(et!ení

Colzamid 20!l 2 l/ha
10 ha

Gamit 2!l 0,2 l/ha
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GAMIT® 36 CS 

Up!esn$ní pou&ití
Dávka vody: 300–400!l vody/ha 
Max. po"et o(et#ení: 1) za!vegetaci plodiny 

R'stová fáze plodiny v#dob$ aplikace
• preemergentně do 3 dnů po zasetí 
• brambory - po slepé proorávce, vegetační vrcholy 
musejí b&t pod povrchem p%dy

R%stová fáze plevel% v!dob' aplikace: nejsou vze(lé
Plevele citlivé: svízel p#ítula, pta"inec $abinec, 
koko(ka pastu(í tobolka 
P#ípravek se aplikuje post#ikem.

P#edpokladem ú"innosti p#ípravku je dostate"ná 
p%dní vlhkost, herbicid musí b&t aktivován nap#. 
srá$kami. Na! p%dách s! vy((í sorp"ní schopností 
a!na!p%dách s! vysokou náchylností na! vysychání 
povrchov&ch vrstev nelze vylou"it sní$ení ú"innosti. 

P#i aplikaci na!pís"it&ch p%dách, zejména s!obsahem 
humusu pod 1!%, není vylou"eno po(kození porostu. 
Pokud po! preemergentní aplikaci p#ípravku 

následují srá$ky, nelze vylou"it, zejména na!lehk&ch 
p%dách, splavení p#ípravku do! ko#enové zóny 
rostlin a!následné po(kození o(et#ovaného porostu. 
P#ípadné p#íznaky fytotoxicity jsou zpravidla 
p#echodného charakteru bez vlivu na! dal(í r%st 
a!v&nos plodiny. 

P'stování následn&ch plodin bez omezení. 
Citlivost náhradní plodiny konzultujte s! dr$itelem 
povolení. 

K! zabrán'ní vzniku rezistence neaplikujte tento 
p#ípravek nebo jin&, kter& obsahuje pouze ú"innou 
látku klomazon na!stejném pozemku po!sob' bez 
p#eru(ení o(et#ením jin&m herbicidem s!odli(n&m 
mechanismem ú"inku. 
P#ípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté 
pozemky nebo pozemky ur"ené k!setí! 

Dal(í údaje a!up#esn'ní:
P#ípravek nepou$ívejte na! plochách, kde byly 
k!sadb' pou$ity p#edklí"ené brambory a!v!bram-
borách p'stovan&ch pod fólií. 

Roz(í!ené pou&ití p!ípravku povolené dle § 37 zákona %. 326/2004 Sb., v#plném zn$ní

Plodina Plevele Dávkování OL Poznámka 

okurka setá
jednoleté dvoud'lo$né 
plevele, n'které 
jednod'lo$né

0,25 l/ha
+ 300–400!l vody/ha 45 preemergentní aplikace  

do!3 dn% po!zasetí

tykev obecná
jednoleté dvoud'lo$né 
plevele, n'které 
jednod'lo$né

0,25 l/ha
+ 300–400!l vody/ha 45 preemergentní aplikace  

do!3 dn% po!zasetí

fazol ke#í"kov&
jednoleté dvoud'lo$né 
plevele, n'které 
jednod'lo$né

0,2–0,25 l/ha
+ 300–400!l vody/ha AT 3)  max. 1), preemergentn'  

do!3 dn% po!zasetí
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GAMIT® 36 CS 

Zelenina brukvovitá (krom$ kedlubny)
Dávka vody: 300–400!l vody/ha 
Max. po"et o(et#ení: 1) v!plodin' 
R%stová fáze plodiny v! dob' aplikace: 
preemergentn' do!3 dn% po!zasetí
Druhová a! odr%dová citlivost: není známa, p#ed 
o(et#ením se doporu"uje ov'#it citlivost na!n'kolika 
rostlinách o(et#ované odr%dy.
Riziko p#ípadného po(kození o(et#ovan&ch rostlin 
nese p'stitel (o(et#ovatel).

Cukrovka
Dávka vody: 200–400!l vody/ha
Max. po"et o(et#ení: max. 3) do!celkové dávky  
0,2 l/ha
Interval mezi aplikacemi: 7 dn%

Dávkování
0,05 l/ha: cukrovka: BBCH 12–14
mra"*ák: BBCH 09–10

0,1 l/ha: cukrovka: BBCH 14–18
mra"*ák: BBCH 09–14

Plodina Plevele Dávkování OL Poznámka 

hrachor set& plevele dvoud'lo$né 
jednoleté

0,15–0,2 l/ha 
300–500!l vody/ha AT 3)  preemergentn' do!3 

dn% po!zasetí, max. 1)

cizrna beraní plevele dvoud'lo$né 
jednoleté

0,125–0,15 l/ha  
300–500!l vody/ha AT 3)  preemergentn' do!3 

dn% po!zasetí, max. 1)

Maximální po"et o(et#ení na!plodinu b'hem vegetace: 1)
Termín aplikace: preemergentn', do!3 dn% po!zasetí

Men(inové pou&ití p!ípravku povolené dle %l. 51 odst. 2 na!ízení Evropského parlamentu 
a#Rady (ES) %. 1107/2009

Plodina Plevele Dávkování OL Poznámka 

zelenina 
brukvovitá 
(krom' 
kedlubny) 

 plevele dvoud'lo$né 
jednoleté 0,15–0,25 l/ha AT

3)  preemergentní aplikace, 
pouze v!polních 
podmínkách 

cukrovka mra"*ák Theophrast%v 0,05–0,1 l/ha AT

1)  od!12 BBCH,  
do!18 BBCH

2)  od!09 BBCH,  
do!14 BBCH
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