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Powertwin

Powertwin je vyvážená směs dvou účinných látek phen-
medipham 200 g.l–1 + ethofumesate 200 g.l–1, tedy osvědčených 
účinných látek v boji proti důležitým plevelům cukrovky. 
Rozdílné mechanismy účinku se výborně doplňují. Phen-
medipham inhibuje fotosyntézu, je přijímán listy plevelů 
a v nich rozváděn převážně xylémem, kdežto ethofumesate 
inhibuje dělení buněk a syntézu lipidů, což vede k retardaci 
meristémových buněk. Je přijímán u plevelných trav koleopty-
lem, u dvouděložných plevelů hypokotylem a transportován 
vzhůru do listů systemicky. 

Jedinečný partner pro Goltix Top

V praxi je Powertwin svým složením přímo předurčen 
pro kombinace s přípravkem Goltix Top, a to ve všech 
termínech (T1–T3) ve velice dobře zapamatovatelném zá-
kladním schématu: 1 + 1. To znamená tank mix Goltix Top 
1 l.ha–1 + Powertwin 1 l.ha–1. Originální Goltix Top obsahující 
metamitron 700 g.l–1, není třeba pěstitelům cukrovky předsta-
vovat. Jen pro připomenutí: přináší vysoký stupeň tolerance 
vůči cukrovce společně s dlouhou reziduální účinností proti 
širokému spektru typických řepných plevelů

V tab. I. je znázorněno schéma univerzální možnosti 
použití kombinace Goltix Top + Powertwin. Každý zkušený 
pěstitel cukrovky však ví, že konkrétní vyladění dávky je věcí 
momentálního výskytu druhu plevelů a stadia jejich růstu. 
V termínu T1 uvedená dávka v tabulce stačí, pokud mají 
plevele maximálně první pár pravých listů a pohanka druhý 
pravý list ne větší než 0,5 cm. Pokud dojde k přerostení 
plevelů na 3–4 pravé listy, je nutné dávku Powertwinu v této 
kombinaci zvýšit až na 1,25–1,5 l.ha–1.

V T2–T3 termínu aplikace, pokud se vyskytují ve zvýšené 
míře rdesna, či přerostlé laskavce již ve fázi 3-4 pravých 
listů, je vhodné přidat do tank mix kombinace ještě účinnou 
látku desmedipham (např. Synbetan D, dávkování je uvedeno 
rovněž v tab. I.).

Dalším možným partnerem řešícím tuto situaci je účinná 
látka trisulfuron-methyl (Safari v dávce 30 g.ha–1), která na-
víc, mimo posílení kontroly rdesen a celkového přerostení 
plevelů, umí hubit také teplomilné plevele, jako je ambrózie 
a mračňák. Doporučená minimální dávka vody pro výše 
uvedené aplikace je 160–180 l.ha–1.

Aby výčet možných situací byl úplný, v případě silného 
výskytu pcháče volíme Lontrel 0,2–0,25 l.ha–1, nejlépe však 
v samostatné ohniskové aplikaci s minimální dávkou vody 
300 l.ha–1, a to ve fázi přízemní růžice pcháče.

Olej Istroekol zdarma

V sousedním Německu je kombinace Goltix Top 1 l.ha–1 + 
Powertwin 1 l.ha–1 široce využívána. Pěstitelům se zde velmi 
osvědčuje přidávat k tomu řepkový, nebo parafinový olej. 
Dávkování je pak odvislé od velikosti rostlin cukrové řepy. 
Přidání oleje do tankmixu se zlepšuje jeho herbicidní účin-
nost. V T1 do kombinace přidáváme jen 0,5 l.ha–1, v T2 a T3 
(příp. dále) pak používáme dávku oleje 1 l.ha–1. Aby toto 
jednoduché vylepšení bylo lehce dostupné i u nás, společnost 
Agrovita nabízí těm, kteří si zakoupí balíček, ještě příslušné 
množství oleje Istroekol zdarma, jako bonus. Zájemci o olej 
prosím kontaktujte příslušného regionálního zástupce firmy 
k dohodnutí dodávky.

Originální přípravky na Vaše pole

Přípravky Goltix Top a Powertwin jsou originálně vyro-
bené přípravky s garantovanou účinností, ale i garantovaným 
obsahem dalších doprovodných látek, které jsou nedílnou 
součástí řádně registrovaných, a tedy řádně testovaných 
přípravků dle platné české legislativy. Tato zdánlivá samo-
zřejmost let minulých byla v poslední době bohužel narušena 
i případy dovozů přípravků se zahraničí, kde je podezření, že 
pod rouškou paralelního importu se nabízí i přípravky s po-
chybným, nikoliv originálním původem. Dobrým poznávacím 
znamením těchto případů je podezřele nízká cena.

Balíček Goltix Top + Powertwin
s olejem zdarma

SíLA jE V ŘEšENí

Jiří Vašek – Agrovita˝, spol. s r. o.

Kombinace Goltix Top + Powertwin tvoří základní kostru jasné plevelohubné strategie v cukrové řepě. Letos opět budou 
herbicidy nabízeny nejenom samostatně, ale i v ekonomicky výhodném balíčku. Kombinace se jednoduše dávkuje 1 + 1 l.ha–1 
a její zařazení v postřikovém sledu třikrát za sebou bezpečně kontroluje široké spektrum dvouděložných plevelů cukrovky, včetně 
ježatky kuří nohy. Pokud bude mít pěstitel zájem o možnost posílení účinku přidáním řepkového oleje Istroekol, informujte se 
blíže u regionálního zástupce firmy Agrovita.

firemní sdělení .

Tab. I. Univerzální doporučení

Aplikace Herbicid (l.ha–1) Herbicid (l.ha–1) Herbicid (g.ha–1)

T1 Goltix Top 1 Powertwin 0,8–1

T2 Goltix Top 1 Powertwin 1 desmedipham 160

T3 Goltix Top 1 Powertwin 1 desmedipham 160


