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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 

 

POWERTWIN
®

 
 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně cukrovky proti 

ježatce kuří noze a jednoletých dvouděložným plevelům. 

 

Účinné látky: 

ethofumesate 200 g/l (10-20%),  

tj. (RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl-methansulfonát 

phenmedipham 200 g/l (10-20%),  

tj. methyl-3-(3-methylkarbaniloyloxy)karbanilát 

 

 
Dráždivý 

 
Nebezpečný pro životní prostředí 

 

 

R 43 

 

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí 

 Přípravek není hořlavý 

S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 13        Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S 20/21   Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S 24 Zamezte styku s kůží 

S 26        Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte  

lékařskou pomoc 

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 

S 35        Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S 36/37/39   Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 

brýle nebo obličejový štít 

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy 

S 62   

 

SP1   

 

     

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a  

ukažte tento obal nebo označení 

Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 

zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem 

z farem a  cest). 
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SPe1 Za účelem ochrany půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, 

jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesate vícekrát než jedenkrát za tři 

roky. 

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, 

jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesate vícekrát než jedenkrát za tři 

roky. 

Spe 3 Za účelem ochrany  necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 

m vzhledem k nezemědělské půdě. 

 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka  

a  životní prostředí. 

 Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury 

 
Evidenční  číslo přípravku: 4604-0 

Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Deutschland GmbH, Strassburger Strasse 5, 37269 

Eschwege, Německo 

Výrobce: ADAMA Deutschland GmbH, Strassburger Strasse 5, 37269 Eschwege, Německo 

Právní zástupce v ČR: Adama CZ s. r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice, tel.: 241 

930 644 

 
Balení:  1 l HDPE láhev, šroubovací uzávěr; 5, 10, 20 l  HDPE kanystr, šroubovací uzávěr 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

 

Doba použitelnosti: Při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech 

je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.  

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se 

prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti 

shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory 

přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou 

dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.  

 
Působení přípravku: 

Mechanizmus účinku u herbicidu Powertvin je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému 

II, kde dochází prostřednictvím účinné látky phenmedipham k blokování přenosu elektronů a 

k zamezení fixace oxidu uhličitého a produkci ATP a NADHH2. Druhá účinná látka 

ethofumesate inhibuje dělení buněk a syntézu lipidů u citlivých plevelů, což vede k retardaci 

meristémových buněk. Phenmedipham je přijímán listy a ethofumesate vzcházejícími částmi 

rostlin u trav koleoptilem u širokolistých plevelů hypokotylem. Phenmedipham je v listech 

rozváděn převážně xylémem zatímco ethofumesate je systémově transportován z kořene, 

koleoptile a hypokotylu do listů. 

 

Spektrum herbicidní účinnosti: 

Citlivé plevele k dávce 2,0 l/ha:  

Merlík bílý, laskavec ohnutý, heřmánky, heřmánkovec přímořský, ježatka kuří noha, výdrol 

řepky olejky, svízel přítula, lilek černý, rdesno blešník, rdesno červivec, pohanka svlačcovitá, 

penízek rolní, hluchavka nachová, violka rolní, drchnička rolní, durman obecný, hořčice rolní, 

mák vlčí, rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec a kopřiva žahavka. 
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Citlivé plevele k dávce 1,0 l/ha:  

Svízel přítula, lilek černý, rdesno blešník, rdesno červivec, pohanka svlačcovitá, penízek 

rolní, hluchavka nachová, violka rolní, drchnička rolní, durman obecný, hořčice rolní, mák 

vlčí, rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec a kopřiva žahavka. 

 

Citlivé plevele k TM kombinaci Powertwin + Goltix Top:  

Merlík bílý, laskavec ohnutý, heřmánky, heřmánkovec přímořský, svízel přítula, lilek černý, 

rdesno blešník, rdesno červivec, pohanka svlačcovitá, penízek rolní, hluchavka nachová, 

violka rolní, drchnička rolní, durman obecný, hořčice rolní, mák vlčí, rozrazil perský a 

kokoška pastuší tobolka. 

 

Návod k použití -  indikace 

Plodina Škodlivý  

organismus 

Aplikační 

dávka  

přípravku  

OL 

 

 

Poznámka.  

cukrovka ježatka kuří noha, 

plevele dvouděložné 

jednoleté 

1-2 l/ha 

 

AT  od: BBCH 10 

 aplikaci opakovat 2x - 

3x do celkové dávky 5 

l/ha 

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní  

 

Pokyny pro aplikaci: 

V cukrovce se přípravek Powertwin aplikuje zpravidla ve sledu 3 postemergentních aplikací 

(T1-T3) samostatně, nebo v TM kombinaci s přípravkem Goltix Top vždy na nově vzešlou 

vlnu plevelů. 

 

Růstová fáze plodiny a plevelů v době ošetření: 

Aplikační termín T1 

V tomto termínu se aplikuje dávka přípravku Powertwin (sólo aplikace) 1 l/ha v době, kdy 

cukrová řepa má děložní listy zcela vyvinuté (BBCH 10) a plevele se nacházejí v růstové fázi 

děložních listů zcela vyvinutých (BBCH 10) až základ pravých listů. Při použití TM 

přípravků jsou dávky následující: Powertwin 0,8 l/ha + Goltix Top 1 l/ha. 

 

Aplikační termín T2 a T3 

Následná ošetření v termínech T2 a T3 se provádějí vždy po vzejití nové vlny plevelů tj. 

v růstové fázi děložních listů zcela vyvinutých až 4 pravých listů (BBCH 10-14); pokud 

plevele dosáhnou růstové fáze 2 pravé listy (BBCH 12) a více, je nutné dávku přípravku 

Powertwin (sólo aplikace) zvýšit na 1,5-2 l/ha. 

 

Je možné postemergentní použití tank-mixu přípravků Powertwin + Goltix Top následovně: 

T1: Powertwin 0,8 l/ha + Goltix Top 1,0 l/ha 

T2: Powertwin 1,0 l/ha + Goltix Top 1,0 l/ha 

T3: Powertwin 1,0 l/ha + Goltix Top 1,0 l/ha. 

 

Během jedné vegetační sezóny nesmí být překročena celková dávka přípravku 5 l/ha! 

 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinné 

látky typu phenmedipham a ethofumesate vícekrát než 3 x za jednu vegetační sezónu během 3 

let na témže pozemku. 
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Po ošetření cukrovky přípravkem v postřikovém sledu T1-T3 s použitím dávky 2,0 l/ha se 

může objevit většinou přechodná fytotoxicita způsobující mírné opožďování v růstu. Pozor na 

odrůdy citlivé na přípravek Powertwin, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s dodavatelem 

přípravku. 

Přípravek není určen do semenných porostů cukrové řepy. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem. 

 

Dávka vody postřikové kapaliny: 150-300 litrů na 1 ha. 

 

Přípravek je možné aplikovat běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrnou 

aplikaci přípravku podle návodu. 

 

Následné plodiny: 

Pěstování následných plodin bez omezení. V případě zaorávky cukrovky, kde byl aplikován 

přípravek Powertwin, se doporučuje pěstovat pouze cukrovku, krmnou řepu, kukuřici a hrách 

po provedené střední orbě (20 cm). Za nepříznivých povětrnostních podmínek může dojít 

k negativnímu vlivu na následné plodiny, zvláště na ozimé obilniny. 

 

Příprava postřikové kapaliny: potřebná dávka přípravku se vpraví za stálého míchání do 

nádrže postřikovače naplněného z poloviny vodou, rozmíchá se a poté doplní vodou na 

stanovený objem. 

 

Čistění aplikačního zařízení: 

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl 

přípravek Powertwin, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače 

odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 1) Po vypuštění nádrže 

vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po 

dobu alespoň 10 minut.  

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou 

objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čistícího prostředku. V případě použití čistících 

prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.  

3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě jednou  

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně. 

  
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 

Přípravek je pro vodní organismy toxický. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 

necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. 

SPe1 Za účelem ochrany půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže 

obsahuje účinnou látku ethofumesate vícekrát než jedenkrát za tři roky. 

Z hlediska ochrany necílových suchozemských rostlin nevyžaduje přípravek klasifikaci. 

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže 

obsahuje účinnou látku ethofumesate vícekrát než jedenkrát za tři roky. 

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m 

vzhledem k nezemědělské půdě. 

 

Skladování: 

Přípravek skladujte v neporušených uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých 

a větratelných skladech při teplotách od +5 °C do +30 °C odděleně od potravin, nápojů a 
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krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, 

vlhkem a přímým slunečním svitem. 

 

Likvidace obalů a zbytků: 
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru cca 1:5 s vodou 

a beze zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních   

a recipienty povrchových vod. 

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k 

recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s 

teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni  a čistěním plynných zplodin. Stejným 

způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. 

 

Ochranné prostředky při ředění přípravku 

ochrana dýchacích orgánů ústenka nebo polomaska z filtračního materiálu (ČSN EN 

149)  

ochrana očí a obličeje uzavřené ochranné brýle  nebo ochranný obličejový štít 

(ČSN EN 166) 

ochrana těla protichemický ochranný oděv z  textilního materiálu (ČSN 

EN 368 a ČSN EN 369), 

zástěra z PVC nebo pogumovaného textilu 

ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk  

ochrana rukou gumové  rukavice (ČSN EN 374-1) 

ochrana nohou gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346) 

 

Ochranné prostředky při aplikaci postřiku 

ochrana dýchacích orgánů ústenka nebo polomaska z filtračního materiálu (ČSN EN 

149) 

ochrana očí a obličeje uzavřené  brýle  nebo obličejový štít (ČSN EN 166) 

ochrana těla protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN 

EN 368 a ČSN EN 369) 

ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk  

ochrana rukou gumové  rukavice (ČSN EN 374-1) 

ochrana nohou gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346) 

 

Postřik se smí provádět za bezvětří nebo mírného vánku tak, aby aplikovanou kapalinou 

nebyla zasažena obsluha. 

Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení práce se důkladně 

omyjte mýdlem a teplou vodou. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí 

vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. 

 
První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte 

lékaře a poskytněte mu údaje z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, opusťte zamořený 

prostor, zajistěte tělesný a duševní klid, nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, 

vyhledejte lékařskou pomoc. 
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První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky 

umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách 

silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte- zejména prostory pod 

víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) 

neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že 

postižený je při vědomí), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc  

a ukažte etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 

pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci  

(i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon 

nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Upozornění 
Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z 

faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným 

skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí. 

 

® registrovaná ochranná známka společnosti ADAMA Deutschland GmbH, Německo 


