
HERBICYD

Powertwin® 400 SC
Wygrywa podwójna moc!

Niezastąpiony w zwalczaniu 

jednorocznych chwastów  

dwuliściennych, w tym 

szarłatu szorstkiego.



komosa biała przytulia czepna

szarłat szorstki*

fiołek polny gwiazdnica pospolita

rdestówka powojowata gorczyca polna tobołki polne

* chwasty średniowrażliwe 

Powertwin 400 SC działa na chwasty zarówno 
przez korzenie, jak i liście. 

etofumesat fenmedifam
30%

70%

100%

 zwalcza skutecznie szerokie spektrum 
chwastów w buraku cukrowym,

 połączona moc etofumesatu i fenmedifamu,

 kluczowy herbicyd w programie dawek 
dzielonych,

 wyjątkowa synergia z Goltix Titan® 565 SC.

Buraki cukrowe w początkowej fazie 
wzrostu są szczególnie narażone na 
konkurencje z chwastami o wodę, 
światło oraz składniki pokarmowe. 
W zależności od regionu Polski, na 
plantacjach buraków cukrowych 
można stwierdzić występowanie nawet 
kilkunastu gatunków chwastów.
Taka różnorodność gatunkowa wymaga 
szczególnie starannego doboru 
technologii ochrony herbicydowej. 

Powertwin 400 SC – zwalcza skutecznie szerokie 
spektrum chwastów w buraku cukrowym

Powertwin 400 SC – połączona moc etofumesatu  
i fenmedifamu

Powertwin 400 SC



Powertwin 400 SC można stosować w systemie 
dawek dzielonych na chwasty we wczesnych 
stadiach rozwojowych. 

Pierwszy zabieg wykonać gdy rośliny buraka są 
w fazie liścieni, a chwasty również w fazie liścieni.

Drugi zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 
1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie
liścieni.

Trzeci zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 
2-6 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni. 

Zalecana dawka: 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.

W praktyce, w celu poszerzenia spektrum 
zwalczanych chwastów oraz zapobiegania 
zachwaszczeniu wtórnemu, Powertwin 400 SC 
można stosować w mieszaninie z preparatem  
Goltix Titan 565 SC.

Powertwin 400 SC należy zawsze stosować 
z adiuwantem.
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Klasyfikacja substancji według mechanizmu działania

Inhibitory fotosyntezy Inhibitory syntezy lipidów Syntetyczne auksyny

Goltix Titan 565 SC metamitron chinomerak

Powertwin 400 SC fenmedifam etofumesat

Powertwin 400 SC – kluczowy herbicyd w programie 
dawek dzielonych

Powertwin 400 SC – wyjątkowa synergia  
z Goltix Titan 565 SC

Wyjątkowe dopasowanie Goltix Titan 565 SC 
(metamitron 525 g/l, chinomerak 40 g/l)  
i Powertwin 400 SC (etofumesat 200 g/l, 
fenmedifam 200 g/l) pozwala na osiągnięcie 
jeszcze lepszych efektów chwastobójczych. 
Synergizm działania nalistnego i doglebowego 
umożliwia zwalczanie chwastów w różnych 
fazach rozwojowych oraz zapobiega 
zachwaszczeniu wtórnemu.
Unikalne zastosowanie 4 substancji czynnych 
o 3 różnych mechanizmach działania 
efektywnie przyczynia się do skuteczniejszego 
zwalczania uciążliwych chwastów,  
a co za tym idzie do uzyskania wyższego 
i lepszego jakościowo plonu.



Spektrum chwastów wrażliwych
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® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje  

dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa, 
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz 
aplikację

Agro Porada
Dołącz  
do nas

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz

na www.adama.com/polska

ZESKANUJ KOD


