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Odpr´˝ si´. Cesarz TITUS® zadba o Twojà kukurydz´!



Charakterystyka

Opis dzia∏ania

Titus® 25 WG jest herbicydem uk∏adowym. Sk∏adnik czynny preparatu jest szybko
pobierany, g∏ównie przez liÊcie chwastów. Ponad 50% sk∏adnika czynnego chwasty
pobierajà ju˝ w ciàgu jednej godziny po zabiegu.
Pobrany preparat jest aktywnie przemieszczany w chwastach i wstrzymuje podzia∏y
komórek w sto˝kach wzrostu cz´Êci nadziemnej i korzeni. Prowadzi to do zahamowa-
nia ich wzrostu. Efekt chwastobójczy uzyskuje si´ w ciàgu 7–20 dni. W okresie tym
chwasty ju˝ nie konkurujà z roÊlinami kukurydzy o wod´ i sk∏adniki pokarmowe.
Typowe objawy zahamowania wzrostu to chlorozy, zamieranie pàczków wierzcho∏-
kowych oraz nekrotyczne przebarwienia. Chwasty Êrednio wra˝liwe mimo ˝e nie ginà
po zabiegu, wykazujà zahamowanie wzrostu i rozwoju.
Ârodek wykazuje selektywnoÊç czynnà, tzn. kukurydza rozk∏ada go do zwiàzków
nieaktywnych.

Zakres stosowania i dawki

Ârodek stosowaç w fazie 1–7 liÊci kukurydzy gdy:

• Najlepiej dzia∏a na chwasty jednoroczne znajdujàce si´ w fazie 2–3 liÊci.
• Perz w∏aÊciwy powinien mieç w momencie zabiegu 5–7 liÊci (15–25 cm). 

faza 1–7 liÊci kukurydzy

Titus® 25 WG 50–60 g/ha + Trend® 90 EC w st´˝. 0,1% (100 ml na 100 l wody)



Zakres zwalczanych chwastów

Elastyczny w stosowaniu

Titus® – warunki stosowania, które dla zapewnienia najlepszego efektu i bezpieczeƒstwa dla roÊlin kukurydzy nale˝y uwzgl´dniç
przy wykonywaniu zabiegu:

• Preparatu nie nale˝y stosowaç:
w kukurydzy w fazie powy˝ej 7 liÊci; w kukurydzy uprawianej na lekkich piaskach; w uprawie materia∏ów hodowlanych; 
w uprawie kukurydzy traktowanej doglebowo insektycydami z grupy fosforoorganicznych.

• Titus® 25 WG stosowaç nie wczeÊniej ni˝ 7 dni po zastosowaniu (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych. 
Insektycyd mo˝na stosowaç nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 4 dni od zastosowania preparatu Titus® 25 WG.

• W dniach o wysokiej temperaturze powietrza i silnej operacji s∏oƒca zabieg wykonywaç w godzinach wieczornych.
• Nie wykonywaç zabiegu:

stosujàc mniej ni˝ 150 l i wi´cej ni˝ 300 l wody/ha; na roÊliny os∏abione brakiem sk∏adników pokarmowych, uszkodzone przez 
mróz, susz´, zalanie wodà, choroby lub szkodniki; na roÊliny mokre (deszcz, rosa); w temperaturze powietrza poni˝ej 10°C 
i powy˝ej 25°C; jeÊli w nocy poprzedzajàcej dzieƒ zabiegu temperatura powietrza by∏a ni˝sza ni˝ 6°C; jeÊli w ciàgu 24 godzin 
po zabiegu spodziewana jest temperatura powietrza wy˝sza ni˝ 25°C.

• Preparatu Titus® 25 WG nie stosowaç na jednym polu wi´cej ni˝ 2 razy w sezonie, przy czym ∏àczna dawka nie mo˝e 
przekraczaç 60 g/ha.

Titus® 25 WG 60 g/ha + Trend® 90 EC w st´˝. 0,1%

Zabieg jednorazowy

Gdy roÊliny perzu osiàgnà wysokoÊç 15–25 cm.

Titus® 25 WG 50–60 g/ha 
+ 

Trend® 90 EC w st´˝. 0,1% (100 ml /100 l wody)

Wy˝szà dawk´ stosowaç w przypadku wykony-
wania zabiegu na chwastnic´ w starszych
fazach rozwojowych (od poczàtku do pe∏ni
krzewienia) lub przy wyst´powaniu innych

chwastów prosowatych. Zabieg wykonywaç 
w fazie 3–4 liÊci kukurydzy.

Titus® 25 WG 50 g/ha + Refine® 75 WG 10 g/ha 
+ Trend® 90 EC w st´˝. 0,1%

Titus® 25 WG 30–40 g/ha 
+ Mustang® 306 SE 0,6 l/ha +Trend 90 EC w st´˝. 0,1%

Stosowaç w fazie 2–6 liÊci kukurydzy.

Chwastnica jednostronna
Miot∏a zbo˝owa
Owies g∏uchy
Perz w∏aÊciwy
Samosiewy zbó˝
W∏oÊnice
Wyczyniec polny
˚ycica wielokwiatowa

Bylica pospolita
Dymnica pospolita
Fio∏ki
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Jaskry
Mak polny
Maruna bezwonna
Mi´ta polna
Mlecz zwyczajny
Ostro˝eƒ polny
Powój polny
Przytulia czepna
Psianka czarna

Rumianek pospolity
Rumianowate
Rumian polny
Rzodkiew Êwirzepa
Samosiewy rzepaku
Skrzyp polny
Starzec zwyczajny
Szar∏at szorstki
Szar∏aty
Szczawie
Szczyr roczny
Tasznik pospolity
Tobo∏ki polne
Wilczomlecz obrotny

Chwasty jednoliÊcienne Chwasty dwuliÊcienne

Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliÊciennych
i dwuliÊciennych

Zwalczanie chwastów dwuliÊciennych i prosowatych (chwastnica jednostronna)

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz
niektórych chwastów dwuliÊciennych



Badania naukowe dowodzà, ˝e prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierujàcego (nawet przy u˝yciu
zestawów g∏oÊnomówiàcych) zwi´ksza ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeƒstwo kierujàcego i pozo-
sta∏ych u˝ytkowników dróg, w firmie DuPont obowiàzuje procedura, w której u˝ywanie telefonów
komórkowych w czasie jazdy jest zabronione. Prosimy o pozostawienie informacji po w∏àczeniu si´ poczty
g∏osowej, dzi´ki temu Przedstawiciele b´dà mogli si´ z Paƒstwem skontaktowaç.
Ze Êrodków ochrony roÊlin nale˝y korzystaç z zachowaniem bezpieczeƒstwa. Przed ka˝dym u˝yciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczàce produktu. Zwróç uwag´ na
zwroty wskazujàce rodzaj zagro˝enia oraz przestrzegaj Êrodków bezpieczeƒstwa zamieszczonych 
w etykiecie. Opró˝nione opakowania przep∏ukaç trzykrotnie wodà, a pop∏uczyny wlaç do zbiornika opryski-
wacza z cieczà u˝ytkowà. Opró˝nione opakowania po Êrodku zwróciç do sprzedawcy, u którego Êrodek
zosta∏ zakupiony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.dupont.pl

Titus®, Trend®, Refine® – znaki handlowe zarejestrowane przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.) 
Mustang® – znak handlowy firmy Dow Agro Science.
DuPont® – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)
The miracles of science TM – znak towarowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

DuPont Poland Sp z o.o.; ul. Post´pu 17b, 02-676 Warszawa, tel. 22 320 09 00, fax 22 320 09 50

Przedstawiciele regionalni i Doradcy techniczni w Polsce:


