
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

TYTAN 75 SG je systémov! selektívny herbicíd. Prípravok 
je prijíman! listami a kore"mi rastlín a r!chlo translokovan! 
v celej rastline.

Ú#inné látky thifensulfuron - methyl a metsulfuron - methyl  
patria do skupiny sulfonylmo#ovín.

Mechanizmus ú#inku spo#íva v inhibícii enz!mu 
acetolaktátsyntázy (ALS), ktor! je nevyhnutn! pri tvorbe 
esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. 

Ú#inok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr $ltnutím a 
postupn!m uhynutím burín. Typické príznaky po%kodenia sú 
vidite&né u$ v priebehu 3 - 10 dní po aplikácii prípravku v 
závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. V!$ivová 
konkurencia vo#i plodine kon#í od okamihu o%etrenia. Teplo 
a vlhko po aplikácii podporuje ú#inok prípravku, no vysoké 
pôdne teploty zni$ujú reziduálnu ú#innos'.

Chladné a suché po#asie ú#inok redukuje a oneskoruje.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú!INNOSTI:  

Citlivé buriny: fialka ro&ná, hviezdica prostredná, hluchavka 
purpurová, mak vl#í, paruman#ek nevo"av!, nezábudka 
ro&ná, v!mrv repky, penia$tek ro&n!.

Stredne citlivé buriny: metli#ka oby#ajná, lipkavec 
oby#ajn! a veronika perzská.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.
Po"et o#etrení: max. 1x za vegeta#né obdobie.

Prípravok aplikujte v!lu#ne len na jar, od objavenia sa 2. 
odno$e, do rastovej fázy, kedy je 1. kolienko min. 1 cm nad 
odno$ovacím uzlom (BBCH 22 - 31). Na vybrané buriny 
aplikujte: metli#ka 1 - 4 listy BBCH 11 - 14, jednoro#né 
dvojklí#nolistové buriny klí#ne listy a$ 4 listy BBCH 10 - 14. 
V prípade hust!ch porastov pou$ívajte v$dy 300 l vody/ha.

Najlep%í herbicídny ú#inok je pri aplikácii prípravku na 
mladé, intenzívne rastúce buriny; prerastené buriny sa 

stávajú odolnej%ie. Dokonalé pokrytie porastu postrekovou 
kvapalinou je predpokladom spo&ahlivého ú#inku! Vy%%iu 
dávku aplikujte v prípade silnej%ieho zaburinenia metli#kou 
oby#ajnou, lipkavcom oby#ajn!m a veronikou perzskou, ako 
aj na buriny v pokro#ilej%ích v!vojov!ch fázach. 

V podmienkach, ktoré majú negatívny vplyv na pôsobenie 
prípravku TYTAN 75 SG (sucho, nízke teploty) aplikujte 
prípravok spolu so zmá#adlom (napr. ADJUVINN) v súlade 
s pokynmi pre aplikáciu. 

Prípravok neaplikujte na ve&mi &ahké pôdy a na pôdy s pH 
vy%%ím ako 7,5; na zamrznutú pôdu alebo pôdu pokrytú 

TYTAN 75 SG

Herbicíd vo forme vodou rozpustn$ch granúl, 
ur"en$ na likvidáciu dvojklí"nolistov$ch burín 
a metli"ky v p#enici ozimnej. 

Ú!INNÁ LÁTKA: 
thifensulfuron - methyl 682 g/kg, 
metsulfuron - methyl 68 g/kg

BALENIE: 
900 g HDPE f&a%a

TYTAN 75 SG® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.
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snehom a na rastliny po%kodené mrazom, suchom a 
vodou, ktorá sa dr$í na poliach, %kodcami, chorobami a na 
rastliny trpiace nedostatkom $ivín. Neaplikujte prípravok v 
obilninách, ktoré sa pestujú s podsevom bôbovit!ch rastlín 
a spolu s hnojivami,  ktoré sa aplikujú na listy. Prípravok sa 
r!chlej%ie rozkladá v pôde pri dobrom zavla$ení, vysokej 
teplote a ni$%om pH.

Nepou$ívajte TYTAN 75 SG v obilninách o%etren!ch in!m 
prípravkom na báze sulfonylmo#ovín. 

Nepou%ívajte v následnom alebo tank-mix o#etrení s 
in$m prípravkom na báze sulfonylmo"ovín. 

Zabrá"te prekr!vaniu postrekov!ch pásov!

Nemie#ajte s regulátormi rastu obsahujúcimi 
ethephon. 

Siln! dá$( do 4 hodín po o%etrení mô$e zní$i' ú#inok 
prípravku.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  

Po riadnom zbere plodiny mo$no v tej istej vegeta#nej 
sezóne pestova' v!lu#ne ozimné obilniny a repku ozimnú, ak 
v%ak po aplikácii prípravku TYTAN 75 SG v p%enici ozimnej 
nasledovalo dlhodobé sucho, tak nepestujte v tom istom 
kalendárnom roku ako následnú plodinu repku ozimnú.

V prípade pred#asného zaorania porastu a orbe do h)bky 
min. 10 cm, je mo$né ako náhradné plodiny vysieva' v!lu#ne 

jarné a ozimné obilniny. V nasledujúcom vegeta#nom 
období je mo$né vysádza' a vysieva' akéko&vek plodiny bez 
obmedzení. V nasledujúcom kalendárnom roku mo$no na 
tom istom mieste pestova' v%etky ostatné druhy plodín. 
Prípravok nesmie zasiahnu' susediace plodiny a okolité 
porasty; na ú#ely ochrany necie&ov!ch rastlín dodr$ujte 
ochrannú zónu 10 m od nepo&nohospodárskych pozemkov.

NA&E ODPORÚ!ANIE:  

Jedin! prípravok autorizovan! pre pou$itie v obilninách s 
ú#innou látkou tifensulfuron-methyl. Práve táto ú#inná látka 
odli%uje prípravok TYTAN 75 SG od ostatn!ch prípravkov 
pou$ívan!ch pre herbicídnu ochranu obilnín. Vhodne 
dop)"a druhú ú#innú látku metsulfuron methyl v prípravku 
(SUPERHERB) a spolo#ne vytvárajú produkt so %irok!m 
spektrom ú#innosti.

NÁVOD NA POU'ITIE 

Plodina Ú"el pou%itia Dávka/ha OD Poznámka 

p#enica ozimná dvojklí#nolistové buriny, metli#ka 70 – 90 g AT -

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.

Tytan 75 SG si poradí i s 
'a$ko ni#ite&n!mi burinami 
ako je napr. palina.
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