
CAMPUS®
Post!ikov" herbicidní p!ípravek ve#form$ emulgovatelného koncentrátu (EC), 
ur%en" k#hubení jednolet"ch dvoud$lo&n"ch a#jednolet"ch jednod$lo&n"ch 
plevel' v#kuku!ici, slune%nici, cukrovce a#krmné !ep$. Dále je p!ípravek povolen 
pro minoritní pou&ití do#sv$tlice barví!ské, %iroku dvoubarevného, ovocn"ch 
a#okrasn"ch (kolek a#sóji lu(tinaté.

Ú%inná látka:  dimethenamid-P (ISO) 720 g/l
Balení:  HDPE kanystr, 5!l

Rozsah povoleného pou&ití

Plodina Plevele Dávkování OL 
(dny)

Poznámka  1) k#plodin$ 
2) k#)O  
3) k#OL 

kuku"ice,  
slune#nice

plevele 
dvoud$lo%né 
a!jednod$lo%né 

1,2–1,4 l/ha 
250–300!l vody/ha AT

3)  p"ed setím se 
zapravením nebo 
preemergentn$

3) max. 1&

cukrovka
plevele jednoleté 
jednod$lo%né 
a!dvoud$lo%né

0,9 l/ha
250–300!l vody/ha AT

1)  od: BBCH 16,  
do: BBCH 18

3)  max. 1& 
postemergentn$

cukrovka,  
"epa krmná

plevele jednoleté 
dvoud$lo%né

0,15 l/ha + TM partner
1. aplika#ní termín

0,3 l/ha + TM partner
2. aplika#ní termín

0,45 l/ha + TM partner
3. aplika#ní termín 200–300!l  

vody/ha

90

1)  od: BBCH 10,  
do: BBCH 31

3)  max. 3& 
postemergentn$

kuku"ice 

plevele 
dvoud$lo%né, 
plevele 
jednod$lo%né

1,4 l/ha
250–300!l vody/ha AT

1)  od: 10 BBCH,  
do: BBCH 16

3)  max. 1& 
postemergentn$

AT - ochranná lh'ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a!sklizní.
OL (ochranná lh'ta) je dána po#tem dn', které je nutné dodr%et mezi termínem poslední aplikace a!sklizní. 
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CAMPUS®
Roz(í!ení pou&ití p!ípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v#platném zn$ní

Plodina Plevele Dávkování OL (dny) Poznámka 

sója 
lu(tinatá

plevele jednoleté 
jednod$lo%né a!plevele 
jednoleté dvoud$lo%né

1,2–1,4 l/ha 
(300–400!l  

vody/ha)
AT

1)  BBCH 00–03  
preemergentn$ do!3 dn' 
po!zasetí

3) max. 1&

AT - ochranná lh'ta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a!sklizní. 
Zp'sob pou%ití: pozemní post"ik. 
Dávka vody: 300–400 l/ha
Maximální po#et o(et"ení plodiny v!pr'b$hu vegeta#ního období: 1& 
Termín aplikace: preemergentn$ do!3 dn' po!zasetí a!od!BBCH 00 (suché semeno) do!BBCH 03 (konec 
bobtnání semen)
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.

Roz(í!ení povolení na#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 

ovocné (kolky,  
okrasné (kolky

plevele dvoud$lo%né,
plevele jednod$lo%né

1,2–1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha  
+ 2,8 l/ha Stomp 400 SC AT

#irok dvoubarevn)

plevele dvoud$lo%né 
jednoleté,
plevele jednod$lo%né 
jednoleté

1,2 l/ha AT

AT - ochranná lh'ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a!sklizní.
Aplikace je preemergentní do!3 dn' po!zasetí, nebo postemergentní v!BBCH plodiny 12–16
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Plodina Dávka vody Zp'sob aplikace Max. po%et aplikací 
v#plodin$ 

sv$tlice barví"ská 250–400 l/ha post"ik 1&

Odstup*ování dávek p!ípravku
- podle p"edpokládaného v)skytu plevel'
- podle druhu p'dy (ni%(í dávka na!lehké p'dy)

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

Plodina Plevele Dávkování

Poznámka 
1) k#plodin$ 

2) k#)O 
3) k#OL 

4) Pozn. 
k#dávkování 
5) Umíst$ní 
6) Ur%ení sklizn$ 

sv$tlice barví"ská 
plevele jednod$lo%né 
jednoleté, plevele 
dvoud$lo%né jednoleté 

0,9–1,4 l/ha 

1)  preemergentn$, 
postemergentn$ 
#asn$ 

2)  preemergentn$, 
postemergentn$ 
BBCH 10 

6)  v(echna ur#ení 
mimo v)%ivu lidí

CAMPUS®
H

E
R

B
IC

ID
Y

28


