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TYTAN 75 SG

SUPERHERB 20 SG

POKYNY PRE APLIKÁCIU
pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná 
Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania, do 
rastovej fázy, kedy je prvé kolienko min. 1 cm nad 
odnožovacím uzlom (BBCH 21-31). Pre zvýšenie cit-
livosti burín v ozimných obilninách (hlavne lipkavec 
obyčajný a výmrv repky) aplikujte prípravok SUPER-
HERB 20 SG spolu s prípravkom HERBISTAR 200 EC 
v predpísanej dávke. 
jačmeň jarný 
Prípravok aplikujte v rastovej fáze od začiatku do 
konca odnožovania (BBCH 21-30). 

Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na 
stredne citlivé a v podmienkach, ktoré majú nega-
tívny vplyv na pôsobenie prípravku SUPERHERB 20 
SG (sucho, nízke teploty) je vhodné pridať zmáčadlo 
ADJUVINN.
  
doporučenie pre ozimnú pšenicu, raŽ 
ozimná a tritikale

DC 25 29 30 31 32 37 39 49 51 55 59 61-69 71-92

SUPERHERb 20 SG 30 g/ha
+ ADJUVVIN  50 ml/ha

SUPERHERb 20 SG 20 g/ha
+ HERbISTAR 200 EC 0,4-0,6 l/ha

jednoročné dvojklíč. buriny

jednoročné dvojklíč. Buriny
+lipkavec obyčajný

doporučenie pre jarnÝ jačmeŇ

DC 25 29 30 31 32 37 39 49 51 55 59 61-69 71-92

SUPERHERb 20 SG 20 g/ha
+ ADJUVVIN  50 ml/ha

SUPERHERb 20 SG 20 g/ha
+ HERbISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha

jednoročné dvojklíč. buriny

jednoročné dvojklíč. buriny
+lipkavec obyčajný



TYTAN 75 SG
Spektrum herbicídnej účinnoSti
Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, hlu-
chavka purpurová, mak vlčí, parumanček nevoňavý, 
nezábudka roľná, výmrv repky, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, lipkavec 
obyčajný a veronika perzská.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Najlepší herbicídny účinok sa dosiahne pri aplikácii 
prípravku na mladé, intenzívne rastúce buriny v štá-
diu  klíčnych až 4 pravých listov.. 
Vyššiu dávku aplikujte v prípade ak sú buriny v pokro-
čilejších vývojových fázach. Nevyhnutnou súčasťou 
je aplikácia spolu so zmáčadlom ADJUVINN najmä v 
suchom počasí a pri nízkych teplotách.

FLExIbILTA
Prípravok sa vyznačuje vysokou fl exibilitou v použití 
s inými herbicídmi. Na zvýšenie účinnosti proti pre-
rastenému lipkavcu je možný TMix s prípravkom s 
obsahom fl uroxypiru. Pre ničenie metličky obyčajnej 
s prípravkami na báze účinných látok isoproturon, 
chlorotoluron alebo diflufenicanu.

profil prípravku podľa registrácie
typ prípravku TYTAN 75 SG je herbicíd vo  forme vodou rozpustných 

granúl, určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín a 
metličky v pšenici ozimnej.

účinná látka Thifensulfuron-methyl, 682 g.kg-1 (68.2 % hm) 
Metsulfuron-methyl, 68 g.kg-1 (6.8 % hm)

Formulácia SG - vodou rozpustné granule

Plodina pšenica ozimná

oporúčaná dávka 70 - 90 g/ha v závisloti na rastovej fáze burín

pokyny pre 
aplikáciu

Prípravok aplikujte výlučne len na jar, od objavenia sa 2. 
odnože, do rastovej fázy, kedy je 1. kolienko min. 1 cm 
nad odnožovacím uzlom (BBCH 22-31).

použitie 
zmáčadla

Pri nepriaznivých podmienkach ako je sucho sa s prí-
pravkom TYTAN 75 SG doporučuje aplikovať zmáčadlo 
ADJUVVIN.

Dávka vody 200-300 l/ha

SUPERHERb 20 SG

profil prípravku podľa regiStrácie
typ prípravku herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, určený na 

ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici 
ozimnej, tritikale, raži ozimnej a jačmeni jarnom

účinná látka Metsulfuron-methyl  200 g/kg (20% hm)   

Formulácia SG - vodou rozpustné granule

Plodina pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná, jačmeň jarný

účel použitia jednoročné dvojklíčnolistové buriny

odporúčaná 
dávka

pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: 
30 g
20 g + (0,4-0,6 l) HERBISTAR 200 EC 
jačmeň jarný: 
20 g
20 g + (0,25-0,4 l) HERBISTAR 200 EC

termín aplikácie pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: aplikujte od zači-
atku odnožovania, do rastovej fázy, kedy je prvé kolienko 
min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 21-31).
jačmeň jarný: aplikujte v rastovej fáze od začiatku do 
konca odnožovania (BBCH 21-30).

odporúčané 
množstvo vody

200-300 l/ha

Spektrum účinku
prípravok Superherb 20 Sg aplikovaný samo-
statne: 
Citlivé buriny: fialka roľná, hviezdica prostredná, 
hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mak vlčí, 
parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, po-
hánkovec ovíjavý, kapsička pastierska a peniažtek 
roľný. 
Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, mrlík biely, 
veronika perzská, výmrv repky. 

Tank-mix SUPERHERb 20 SG+GALAPER 200 EC 
(HERbISTAR 200 EC): 
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, výmrv repky, ne-
vädza poľná, fialka roľná, hviezdnica prostredná, 
hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mrlík 
biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, konopnica 
napuchnutá, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastier-
ska a peniažtek roľný.DC 25 29 30 31 32 37 39 49 51 55 59 61-69 71-92

doporučenie pre ošetrenie pšenice 
ozimnej
TYTAN 75 SG 70-90 g/ha
+ ADJUVVIN 50 ml/ha

TYTAN 75 SG  70 g/ha
+ HERbISTAR  200 EC  0,4 l/ha

TYTAN 75 SG 70 g/ha
+ isoproturon 500 1,5 l/ha

jednoročné dvojklíč, buriny
(dávka prípravku podľa rastovej 
fázy burín) 

jednoročné dvojklíč, buriny 
+ lipkavec obyčajný

jednoročné dvojklíč, buriny 
+ metlička obyčajná

TYTAN 75 SG je herbicíd vo forme vodou rozpust-
ných granúl, určený na likvidáciu dvojklíčnolisto-
vých burín a metličky v pšenici ozimnej.
Metsulfuron i tifensulfuron methyl kombinované v 
modernej SG formulácii herbicídu, ktorý je bezpeč-
ný od prvých vývojových štádií obilniny s rýchlym 
prienikom do zelených častí burín.

Ďalšie informácie
Látky s rôznym mechanizmom účinku zvyšujú 
účinnosť herbicídneho zásahu a tiež zabraňujú 
tvorbu rezistentných burín.

pozor! Pri príprave TMIx zmesí s inými prípravka-
mi je dôležité prečítať si etikety jednotlivých prí-
pravkov. Vhodné je vykonať skúšku miešateľnosti 
jednotlivých prípravkov pred aplikáciou.

nezabudnite! Prípravky na ochranu rastlín vždy 
používajte v súlade so schválenou etiketou. Dô-
kladne si prečítajte informácie na štítku.


