
Goltix® 700 SC
Delikatny dla buraków, bezwzględny dla chwastów!

  herbicyd – metamitron
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W Polsce już od wielu lat uprawia się co roku  
800-850 tys. ha rzepaku ozimego, głównie  
na dobrych glebach. W konsekwencji ta ważna  
i pożyteczna roślina staje się uporczywym, 
trudnym do zwalczenia chwastem, występującym 
we wszystkich uprawach. Samosiewy rzepaku 
są szczególnie niebezpieczne dla młodych roślin 
buraków cukrowych. W przeciwieństwie do buraków, 
które po wschodach rosną stosunkowo wolno, 
rzepak rośnie bardzo szybko. Wystarczy kilka roślin 
rzepaku na m2, aby skutecznie zagłuszyć młode 
rośliny buraków cukrowych.

Goltix 700 SC zawiera metamitron, jedyną 
substancję aktywną dopuszczoną do stosowania 
w burakach cukrowych, która zwalcza samosiewy 
rzepaku już w momencie kiełkowania a także
po wschodach, bez wpływu na prawidłowy wzrost 
buraków cukrowych. 

Goltix 700 SC pobierany jest przez korzenie i liście 
chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy 
kiełkowania do fazy liścieni.

Goltix 700 SC hamuje fotosyntezę chwastów.  
Po wniknięciu do rośliny transportowany jest  
od dołu do wierzchołka wzrostu. Siewki chwastów  
po zastosowaniu Goltix 700 SC mają objawy 
chlorozy (żółkną), a następnie całkowicie czernieją 
w przeciągu kilku dni w warunkach słonecznej 
pogody.

 podstawa ochrony herbicydowej buraka,

 zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty,

 podwójne działanie – przez korzenie i nadziemne 
części chwastów,

 ogranicza wtórne zachwaszczenie,

 elastyczny termin stosowania,

 dobry partner do herbicydowych mieszanin 
zbiornikowych.

 zabezpiecza plantację przed chwastami  
już w momencie wschodów, kiedy:

   buraki są najbardziej wrażliwe  
na zachwaszczenie,

   buraki są najbardziej podatne na uszkodzenia 
i zahamowanie wzrostu przez herbicydy 
stosowane w technologiach powschodowych,

   jest największe ryzyko opóźnienia zabiegów 
nalistnych np. z powodu warunków 
pogodowych,

   przewidujemy duże nasilenie samosiewów 
rzepaku wynikające ze zmianowania.

 zwalcza chwasty niezwalczane  
przez inne herbicydy,

 zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu,

 jest wysoce selektywny dla chronionej uprawy.

Goltix 700 SC – podstawa  
ochrony herbicydowej buraka

Samosiewy rzepaku – problem  
w buraku cukrowym.

Goltix 700 SC – metamitron w czystej 
postaci:

Goltix 700 SC stosowany  
przed wschodami buraków:

Goltix 700 SC stosowany  
po wschodach buraków:
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Goltix 700 SC – wysoka skuteczność na większość ważnych 
chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym

 chwasty wrażliwe   chwasty średnio wrażliwe Doświadczenia wykonane w Polsce i innych krajach europejskich.

Goltix 700 SC zwalcza  
najbardziej uciążliwe chwasty

samosiew rzepaku rumianek pospolitykomosa biała tasznik pospolity

żółtlica drobnokwiatowa gwiazdnica pospolitajasnota purpurowa fiołek polny

Goltix 700 SC
Goltix 700 SC – łączne stosowanie 

z Powertwin® 400 SC lub
Belvedere Forte® 400 SE

komosa biała

samosiewy rzepaku

Chwasty

rumianek pospolity

rumian polny

maruna bezwonna

szarłat szorstki

tasznik pospolity

tobołki polne

rdest plamisty

gwiazdnica pospolita

 stosować wyższe dawkirdest ptasi

przetacznik polny

 stosować wyższe dawkirdest kolankowaty

łoboda rozłożysta

żółtlica drobnokwiatowa

szczyr roczny

jasnota różowa

starzec zwyczajny

jasnota purpurowa

pokrzywa żegawka

dymnica pospolita

fiołek polny

kurzyślad polny

przytulia czepna
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Goltix 700 SC + Belvedere Forte 400 SE  
  (fenmedifam 100 + desmedifam 100  

+ etofumesat 200)

Goltix 700 SC + Powertwin 400 SC  
 (fenmedifam 200 + etofumesat 200)

Goltix 700 SC + Belvedere® 320 SE 
 (fenmedifam 160 + desmedifam 160)

Goltix 700 SC – zwalczanie chwastów 
w systemie dawek dzielonych

Goltix 700 SC to doskonały 
partner do programu ochrony 
przed chwastami z herbicydami 
stosowanymi po wschodach buraków

a) zabieg doglebowy i zabiegi nalistne

System dawek dzielonych opiera się na stosowaniu 
niskich dawek herbicydów na chwasty w fazie siewek 
– niezależnie od faz rozwojowych buraków.

Belvedere Forte 400 SE 
1 l/ha

lub
Powertwin 400 SC 

1 l/ha

Belvedere Forte 400 SE 
1 l/ha

lub
Powertwin 400 SC 

1 l/ha

Belvedere Forte 400 SE  
1 l/ha

lub
Powertwin 400 SC 1 l/ha

Belvedere Forte 400 SE 
1 l/ha

lub
Powertwin 400 SC 

1 l/ha

Belvedere Forte 400 SE  
1 l/ha

lub
Powertwin 400 SC 1 l/ha

Goltix 700 SC  
1 l/ha

Goltix 700 SC 1,5-2 l/ha

Goltix 700 SC  
1 l/ha

Goltix 700 SC 1 l/ha

Goltix 700 SC  
1 l/ha

Goltix 700 SC 1 l/ha

b) tylko zabiegi nalistne
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Burak ćwikłowy

Zalecana dawka: Goltix 700 SC 4-5 l/ha.

Goltix 700 SC stosowany zgodnie z zaleceniami  
nie powoduje uszkodzeń roślin buraka cukrowego 
i ćwikłowego ani nie ma negatywnego wpływu  
na jego wzrost. Środek rozkłada się w ciągu okresu 
wegetacyjnego, nie stwarzając zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo.

W celu obniżenia dawki środka albo w celu 
zwalczenia chwastów zaawansowanych 
w rozwoju, Goltix 700 SC można stosować łącznie 
z adiuwantem Olbras* 88 EC w dawce:

 Goltix 700 SC 3-4 I/ha + Olbras 88 EC 1,5 I/ha.

Goltix 700 SC można stosować także w dawce 
dzielonej:

 I zabieg w fazie 2-4 liści w dawce 2 I/ha,

 II zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu  
w dawce 2 l/ha.

Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami 
roślin buraka lub po wschodach od fazy liścieni  
do fazy 2-4 liści.

Goltix 700 SC – wysoka selektywność
w uprawie buraków cukrowych



ZESKANUJ KOD

REGION 1
Paweł Szrajner, tel. 504 242 453

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
  Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
  Mariola  Redzimska, tel. 695 290 205

REGION 2
Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
  Diana Podoba, tel. 504 242 576
  Aleksandra Sowińska, tel. 695 290 966

REGION 3
Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
  Mikołaj Ciesielski , tel. 798 685 185
  Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

REGION 4
Daniel Piech, tel. 504 242 573

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
  Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

REGION 5
Waldemar Mendel, tel. 504 242 509

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
  Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
  Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497

Zadzwoń do doradcy!
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REGION 4REGION 5

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

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.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska,  * zarejestrowana nazwa Obrol


