LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

FIREMNÍ SDÌLENÍ

Powertwin  nový herbicid pro pìstitele cukrovky
Jiøí Vaek  Agrovita spol. s r. o.

Powertwin je herbicid, který byl speciálnì vyvinut na míru pìstitelùm cukrovky ve støední Evropì. Jeho pøedností je
snadné dávkování a pøedurèenost ke kombinacím s pøípravkem Goltix Top (nebo jinými pøípravky obsahujícími úèinnou
látku metamitron), tak aby bezpeènì kontroloval iroké spektrum dvoudìloných plevelù cukrovky i jeatky kuøí nohy a zároveò
pøináel úsporu v nákladech na aplikaci.
Sloení pøípravku

Jedineèný partner pro Goltix Top

Powertwin je vyváená smìs dvou úèinných látek phenmedipham 200 g/l + ethofumesate 200 g/l, tedy osvìdèených
úèinných látek v boji proti dùleitým plevelùm cukrovky.
Rozdílné mechanismy úèinku se výbornì doplòují. Phenmedipan inhibuje fotosyntézu, je pøijímán listy plevelù a v nich
rozvádìn pøevánì xylémem, kdeto ethofumesate inhibuje
dìlení bunìk a syntézu lipidù, co vede k retardaci meristémových buòek. Je pøijímán u plevelných trav koleoptylem,
u dvoudìloných plevelù hypokotylem a transportován vzhùru do listù systemicky.

V praxi je Powertwin svým sloením pøímo pøedurèen
pro kombinace s pøípravkem Goltix Top, a to ve vech termínech (T1T3) ve velice dobøe zapamatovatelném základním schematu: 1 + 1. To znamená tank mix Goltix Top 1 l/ha
+ Powertwin 1 l/ha.
V tab. I. je uvedeno schéma univerzální monosti pouití kombinace Goltix Top + Powertwin. Kadý zkuený pìstitel cukrovky vak ví, e je konkrétní vyladìní dávky vìcí
momentálního výskytu druhu plevelù a stadia jejich rùstu.
V termínu T1 dávka uvedená v tab. I. staèí, pokud mají plevele maximálnì první pár pravých listù a pohanka druhý pravý list ne vìtí ne 0,5 cm.
Tab. I. Univerzální doporuèení pouití kombinace Goltix Top + Powertwin
Pokud plevele pøerostou do fáze tøí a ètyø pravých listù, je nutné dávku Powertwinu v této
Aplikace
Herbicid
Dávka
Herbicid
Dávka
Herbicid
Dávka
kombinaci zvýit a na 1,25 - 1,5 l/ha.
V T2T3 termínu aplikace pokud se vyskyT1
Goltix Top
1 l/ha
Powertwin 0,8 - 1 l/ha
tují ve zvýené míøe rdesna, èi pøerostlé laskavce ji ve fázi tøí a ètyø pravých listù, je vhodné
T2
Goltix Top
1 l/ha
Powertwin
1 l/ha
desmedipham
160 g/ha
pøidat do tank kombinace jetì úèinnou látku
desmedipham (napø. Synbetan D, dávkování
T3
Goltix Top
1 l/ha
Powertwin
1 l/ha
desmedipham
360 g/ha
úèinné látky na 1 ha je uvedeno rovnì v tab. I.).

Obr. 1. Bezplevelná cukrovka po oetøení pøípravky Gotlix Top 1l/ha + Powertwin 1l/ha v aplikaèních termínech T1T3
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Dalím moným partnerem øeícím tuto situaci je úèinná látka trisulfuron-methyl (Safari v dávce
30 g/ha), která navíc
mimo posilnìní kontroly
rdesen a celkového pøerostení plevelù umí hubit
také teplomilné plevele,
jako je ambrózie a mraèòák. Doporuèená minimální dávka vody pro
výe uvedené aplikace je
160 - 180 l/ha.
Aby výèet moných
situací byl zcela úplný,
v pøípadì silného výskytu pcháèe volíme Lontrel
0,2 - 0,25 l/ha, nejlépe
vak v samostatné ohniskové aplikaci s minimální
dávkou vody 300 l/ha,
a to ve fázi pøízemní rùice pcháèe.

Tab. II. Ekonomický model pìti aplikací  sníení stresu (aplikace po 7 dnech ±2 dny)
Aplikace

Herbicid

Dávka

Herbicid

Dávka

Herbicid

Dávka

T1

Goltix Top

0,5 l/ha

Powertwin

0,7 l/ha

T2

Goltix Top

0,5 l/ha

Powertwin

0,7 l/ha

desmedipham

0 - 0,4 l/ha

T3

Goltix Top

0,5 l/ha

Powertwin

0,7 l/ha

desmedipham

1 l/ha

T4

Goltix Top

0,5 l/ha

Powertwin

0,7 l/ha

desmedipham

1 l/ha

T5

Goltix Top

0,5 l/ha

Powertwin

0,7 l/ha

desmedipham

1 l/ha

Uiteèná øeení: Agrovita je spoleènost nabízející spolehlivá øeení osvìdèenými pøípravky na ochranu rostlin.
Jsou urèena pro pìstitele, kteøí poadují kvalitu a pøitom dobrou cenu.

Ekonomický model
pìti aplikací
Pro ty, kteøí si oblíbili
tzv. ekonomický, èi antistresový model 5 aplikací,
uvádí monost nejèastìjího dávkování tab. II.

Balíèek Goltix Top +
Powertwin
Aby se jetì více
podtrhla skuteèná výhoda aplikace 1 + 1 (Goltix
Top 1 l/ha + Powertwin
1 l/ha), a to prakticky ve
stejném dávkování na
vechny tøi obvyklé termíny aplikace, pøipravila
Agrovita pro pìstitele
cukrovky cenovì zvýhodnìný balíèek obsahující
60 l pøípravku Goltix Top
+ 60 l pøípravku Powertwin, který ji tak výhodnou cenu aplikace dále
umocní. Balíèek je tedy
pro základní oetøení cca
20 ha cukrovky a ádejte
jej u svých distributorù.
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