JURSÍK, HOLEC, ANDR: Biologie a regulace dalích významných plevelù Èeské republiky

herbicidùm bìnì pouívaných v obilninách. Problematiètìjí je
regulace chrpy modré v porostech øepky. Pøestoe úèinné látky dimethachlor a propachlor vykazují na chrpu èasto dobrou úèinnost,
na silnìji zaplevelených pozemcích, kde chrpa ve vìtí intenzitì
vzchází z hlubích vrstev pùdního profilu, nemusí být ani tyto herbicidy dostateènì úèinné. V takových pøípadech je vhodné na jaøe
provést oetøení herbicidem s úè. látkou clopyralid.
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Jursík M., Holec J., Andr J.: Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Cornflower
(Centaurea cyanus L.)
Centaurea cyanus occurs mostly in middle-high regions of the Czech
Republic. It prefers light soils with low calcium content. As an arable
weed, this species can be found mainly in winter cereals and in the
stands of winter oilseed rape. Achenes can germinate well immediately after harvest so they can emerge the same year during autumn
from various soil depths with maximum of 8 cm. This species decreased its occurrence in the past and was classified as an endangered one. But it is spreading in recent years especially in relation to
increased sowing areas of winter oilseed rape. It is common in field
margins but we can record also whole-field area occurrence. Centaurea cyanus is relatively sensitive to many herbicides commonly
used in cereal stands. More problematic is its control in oilseed rape
stands. Even if active ingrediences dimethachlor and propachlor show
good efficacy on this weed, when the field is highly infested and
C. cyanus emerge in high numbers from deeper soil layers, these
herbicides can be less effective. In such cases it is suitable to use
spring treatment with herbicide with active ingredience clopyralid.
Key words: cornflower, Centaurea cyanus, weed biology & control, herbicide.
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Goltix Top + Powertwin: Síla je v øeení
GOLTIX TOP + POWERTWIN: POWER IS IN THE SOLUTION

Jiøí Vaek  Agrovita, spol. s r. o.

Vloni mìli pìstitelé cukrovky poprvé monost vyzkouet kombinaci herbicidù Goltix Top + Powertwin obsahující spoleènì
tøi úèinné látky od originálního výrobce. Vyuití kombinace Goltix Top + Powertwin nabízí nejenom chytrou stavební kostru
strategie ochrany cukrovky proti plevelùm s garantovanou úèinností, ale i garantovaným obsahem dalích doprovodných
látek, které jsou nedílnou souèástí øádnì registrovaného a tedy øádnì testovaného pøípravku. Kombinace se jednodue dávkuje 1 + 1 l/ha a její zaøazení v postøikovém sledu tøikrát za sebou bezpeènì kontroluje iroké spektrum dvoudìloných plevelù
cukrovky vèetnì jeatky kuøí nohy. Oproti situaci vloni zároveò pøináí dalí úsporu v nákladech na aplikaci.
Novinka 2008: Powertwin
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. Phenmedipham
inhibuje fotosyntézu, je pøijímán listy plevelù a v nich je rozvádìn pøevánì xylémem, kdeto ethofumesate inhibuje dìlení
bunìk a syntézu lipidù, co vede k retardaci meristémových
bunìk. Plevelné trávy jej pøijímají koleoptylem, dvoudìloné
plevele hypokotylem, a do listù je transportován systemicky.
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Jedineèný partner pro Goltix Top
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 schématu: 1 + 1. To znamená tank mix Goltix Top 1 l/ha
+ Powertwin 1 l/ha. Originální Goltix Top obsahující metamitron 700 g/l , není tøeba pìstitelùm cukrovky pøedstavovat. Jen pro pøipomenutí pøináí vysoký stupeò tolerance vùèi
cukrovce spoleènì s dlouhou reziduální úèinností proti irokému spektru typických øepných plevelù
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Tab. I. Univerzální doporuèení
Aplikace

Herbicid, dávka

Herbicid, dávka

Herbicid, dávka


T1

Goltix Top

(1 l/ha)

Powertwin (0,81 l/ha)

T2

Goltix Top

(1 l/ha)

Powertwin (1 l/ha)

desmedipham

(160 g/ha)

T3

Goltix Top

(1 l/ha)

Powertwin (1 l/ha)

desmedipham

(360 g/ha)

Tab. II. Ekonomický model pìti aplikací (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

(00,4 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)

V tab. I. je znázornìno schéma univerzální monosti
pouití kombinace Goltix Top + Powertwin. Kadý zkuený
pìstitel cukrovky vak ví, e konkrétní vyladìní dávky je vìcí
momentálního výskytu jednotlivých druhu plevelù a stadia
jejich rùstu. Dávka uvedená v termínu T1 staèí, pokud mají
plevele maximálnì první pár pravých listù a pohanka druhý
pravý list, ne vìtí ne 0,5 cm. Pokud plevele pøerostou na
34 pravé listy, je nutné dávku Powertwinu v této kombinaci

zvýit a na 1,251,5 l/ha. V termínu aplikace
T2T3, pokud se vyskytují ve zvýené míøe
rdesna èi pøerostlé laskavce ji ve fázi 34 pravých listù, je vhodné pøidat do tank-mix kombinace jetì úèinnou látku desmedipham (napø.
Synbetan D, dávkování úèinné látky je uvedeno rovnì v tab. I.).
Dalím moným partnerem øeícím tuto
situaci je úèinná látka trisulfuron-methyl (Safari
v dávce 30 g/ha), která navíc mimo posílení
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 160180 l/ha.
Aby výèet moných situací byl úplný,
v pøípadì silného výskytu pcháèe volíme Lontrel 0,20,25 l/ha, nejlépe vak v samostatné
ohniskové aplikaci s minimální dávkou vody
300 l/ha, a to ve fázi pøízemní rùice pcháèe.
Ekonomický model 5 aplikací
Pro pìstitele, kteøí si oblíbili tzv. ekonomický, èi antistresový model pìti aplikací, uvádí monost nejèastìjího dávkování tab. II.

Sníení ceny 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,
dosáhla Agrovita pro pìstitele cukrovky letos výhodnìjí cenu,
a to samostatnì u obou pøípravkù. O cenovém zvýhodnìní
se informujte u svých osvìdèených distributorù.

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