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gOLTIx® TITAN
Přípravek na ochranu rostlin
Pouze pro profesionální uživatele

Výhody použití
  Moderní dvousložkový herbicid 
do cukrovky s prodlouženou účinností
  Zlepšený účinek na svízel, tetluchu 
kozí pysk, lebedu rozkladitou, rdesno 
červivec, lilek černý, kokošku pastuší 
tobolku
  Výjimečně šetrný k cukrovce
  Ideální partner do kombinací na polích 
s výskytem tetluchy
  Speciální technologie zabezpečující 
prodlouženou stabilitu proti UV záření

Působení
Goltix® Titan je herbicid k  hubení jed-
noletých dvouděložných plevelů, svízele 
přítuly a  tetluchy v  porostech cukrové 
a krmné řepy. Goltix® Titan obsahuje dvě 
účinné látky. Jednak osvědčenou účinnou 
látku metamitron se známou herbicidní 
účinností, jenž je použit v  jemně mleté 
formě. Druhou účinnou látkou je quinme-
rac, zaměřený zejména na svízel přítulu. 

Výsledkem jedinečné kombinace těchto 
dvou látek je široké spektrum herbicidní 
účinnosti a optimalizovaná účinnost vůči 
významným plevelům v porostech řepy, 
přičemž je přípravek řepou velmi dobře 
snášen. Vyznačuje se rovněž velmi dob-
rou mísitelností. Obě účinné látky jsou 
pleveli přijímány kořenem a listem. Dobrá 
účinnost v půdě zabraňuje pozdnímu za-
plevelení svízelí přítulou, merlíkem a dal-
šími dvouděložnými pleveli. 

Goltix® Titan je formulován jako moder-
ní suspenzní koncentrát, který obsahuje 
velmi čisté nenasycené mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem, napomáhající zlep-
šení stability účinné látky vůči UV záření.

Citlivé plevele: heřmánky, penízek rolní, 
lipnice roční, rdesno červivec, lebeda roz-
kladitá, konopice polní, kokoška pastuší 
tobolka, pěťour maloúborný, kopřiva ža-
havka, svízel přítula, chrpa modrák, roz-

Šlape jako hodinky

Účinná látka: 
525 g/l metamitron 
40 g/l quinmerac 
Balení: 
5 l kanystr HDPE
Dávka vody: 
200–400 l/ha

goltix® Titan je nově vyvinutý 
dvousložkový herbicid do cukrovky 
s prodlouženým působením. 
Ideální partner do kombinací 
na polích s výskytem tetluchy. 
Mimořádně šetrný k cukrovce již 
od jejího vzcházení.

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení 
jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě.

goltix® Titan
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Návod k použití, registrace:
Plodina Škodlivý organismus Dávkování Dávka vody OL Poznámka

Cukrovka, krmná řepa jednoleté dvouděložné plevele 2 l/ha 200–400 l/ha AT 1)

OL = ochranná lhůta AT je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení 
ochranné lhůty nevyžadují

Poznámka č. 1:
Přípravek se aplikuje postemergentně v maximální dávce 2 l/ha formou následných postřiků vždy na novou vlnu plevelů. Stadium plodiny: od stadia děložní 
lístky plně rozvinuty – až 9 pravých listů (BBCH: 10 – 19). Přípravek lze aplikovat maximálně 3× v plodině, aplikace opakovaná do celkové dávky 6 l/ha za rok. 
Interval mezi aplikacemi: 5 – 10 dnů.
Nejlepšího účinku se dosáhne na plevele ve stádiu děložních listů až do stadia max. 2 pravých listů (BBCH 10–12). Za suchého počasí použijte vyšší dávku 
postřikové kapaliny.

razil perský, kapustka obecná, lilek černý, 
hluchavky, ptačinec žabinec, violka rolní.

Praktické možnosti aplikace 
Přípravek Goltix® Titan díky obsahu další 
účinné látky quinmerac výrazně zlepšuje 
účinnost základní účinné látky metami-
tron na svízel, tetluchu kozí pysk, lebedu 
rozkladitou, rdesno červivec, lilek čer-
ný a  kokošku pastuší tobolku. Nejčastěji 
je používán jako partner do  kombinací 
na polích s výskytem teltuchy kozího pys-
ku. Zde pak volíme reg. dávku 2 l /ha. Gol-
tix® Titan má prodlouženou účinnost díky 
nové technologii, která zabezpečuje vyšší 
stabilitu účinných látek proti UV záření. 

Kombinace s grounded® 
Specializované půdní smáčedlo Groun-
ded® zabrání nežádoucímu úletu postři-
ku, jeho rovnoměrnější distribuci po povr-
chu pole a pomůže navázat účinné látky 
na půdně sorpční komplex, čímž prodlou-
ží dobu účinnosti přípravku a omezí jeho 
případné vyplavování silnými dešti. Do-
poručujeme dávku 0,2–0,4 l/ha dle zvo-
lené hektarové dávky vody a druhu půdy. 
Na lehčích půdách použijte vyšší dávku.

Technologie ochrany cukrovky

goltix® Top 1,5 l/ha
Kontakt® 320 0,75 l/ha
Setar® 0,07 l/ha

goltix® Titan 2,0 l/ha
Kontakt® 320 0,75 l/ha
Setar® 0,07 l/ha

goltix® Top 1,0 l/ha
Kontakt® 320 0,75 l/ha
grounded® 0,2 l/ha

goltix® Super 1,5 l/ha
Kontakt® 320 1–1,25 l/ha
Setar® 0,1 l/ha

STANDARD

když  
se vyskytuje 
tetlucha...

když nejsou 
laskavce,  
řepka...
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