
Titan 48 EC

Koruyalım, korunalım.

48 EC
Titan

•	 Ekim	öncesi	toprağa	uygulama
•	 Darıcan	ve	baraj	otunda	%100	kontrol
•	 Benzersiz	“Yeni”	etki	mekanizması
•	 Ekonomik	ve	kolay	kullanım
•	 Güçlü	ve	rahat	kardeşlenme
•	 Uygulamada	tam	mekanizasyon
•	 Yüksek	verim

/ ABD
®

Kontrol ettiği yabancı otlar

Yabani	darı
(Panicum spp.)

Baraj	otu
(Leptochloa fusca)

Dip	otu
(Lindernia dubia L.)
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Çatal	otu
(Digitaria sanguinalis (L.) Scop.)
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Darı ve baraj 
otuna son
•	 Keseksiz	toprak	hazırlığı	yapınız.
•	 Titan	48	EC’yi	uygulayınız.
•	 İlaçlamadan	 sonra	 asla	 toprak	

işlemesi	yapmayınız.
•	 İlaçlamadan	sonra	en	az	24	saat	

bekleyiniz.
•	 Suyu	sal,	tohumu	at.

Kumlu topraklarda çeltiği 
uzun süre susuz bırakmayınız.

Kurutma süreleri uzun tutul-
mamalı ve toprağın çatlaması-

na izin verilmemelidir.

ENTOSAV
Bitki Koruma Teknolojileri

Osman	Yılmaz	Mah.	İstasyon	Cad.
No:	638/1	Gebze	Kocaeli	Türkiye

T.	+90	262	642	11	82	(pbx)
F.	+90	262	642	33	75
info@entosav.com
www.entosav.com

Teknik Destek
Marmara	Bölgesi,	Mesut	Atalay	0532	156	18	25

Karadeniz	Bölgesi,	Volkan	Öztürk	0530	969	61	39

Darıcan
tohumu

Titan 48 EC
ot	tohumunun	çıkışına	izin	vermez.

Titan 48 EC
çeltik	tohumu	otsuz	alanda

daha	kolay	çimlenir	ve
daha	güçlü	kardeşlenir.

Çeltiksi
darıcan
tohumu

Baraj	otu
tohumu

Çeltik
tohumu

Çeltiğin 
sigortası

Darıcan ve 
baraj otunda 
%100 kontrol

Çeltikte 
ekim öncesi 
uygulama

İyi işlenmiş toprak yüzeyi

Kullanılacağı bitki ve yabancı otlar
Bitki adı Etkili olduğu yabancı otlar Kullanım dozu 

ve dönemi

Çeltik

Darıcan [Echinochloa crus-galli (L.) Beauv] 

Çeltiksi darıcan [Echinochloa oryzoides (Ard.) F.]

Yabani darı [Panicum spp.]

Çatal otu [Digitaria sanguinalis (L.) Scop.] 

Baraj otu [Leptochloa fusca (L.) Kunth]

Dip otu [Lindernia dubia L.]

150 ml/da
Ekim öncesi

kuruya at
rahat yat

Darıcan
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv)
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Titan	48	EC	yeni	bir	molekül	olan	“clomazone”	içerir	ve	siz	çeltik	
üreticilerinin	en	büyük	problemi	olan	darıcan	ve	baraj	otlarını	

ekim	öncesi	uygulama	yapılarak	kontrol	eder.	Titan	48	EC,	yeni	
nesil	ve	koruma	altında	olan	yabancı	ot	ilacıdır.

Çeltikte %100 ot kontrolü
•	 Titan	48	EC,	dirençli	otlar	için	tek	çözüm	aracıdır.	Di-

renç	gelişmeyen	tek	etkili	madde	“clomazone”dir	ve	bu	
etkili	madde	sadece	Titan	48	EC	içeriğinde	mevcuttur.

•	 Titan	 48	 EC,	 ekim	 öncesi	 toprağa	 uygulanarak	 ola-
ğanüstü	uygulama	kolaylığı	sağlar.	Titan	48	EC	kolay	
uygulandığı	 için	 işçilik,	 yakıt	 ve	 zamandan	 tasarruf	
sağlar.

•	 Titan	48	EC,	kardeşlenmeyi	artırır,	otlar	çıkmadan	ot	
sorununu	bitirir	ve	en	az	%15	verim	artışı	sağlar.

•	 Titan	48	EC,	çeltik	 tohumuna	dost,	darı	ve	baraj	otu	
tohumuna	düşmandır.	Titan	48	EC	etikete	uygun	şekil-
de	kullanılması	durumunda	çeltiğe	ve	sonraki	ürünlere	
karşı	oldukça	güvenlidir.

Farklı etki
mekanizması
•	 Titan	48	EC	patentli	 klorofil	engelle-

yicisidir.	Çeltikte	günümüze	kadar	hiç	
kullanılmamış,	dolayısı	 ile	direnç	so-
rununu	çözebilen	yeni	bir	etki	şekline	
sahip	herbisittir.

•	 Yabancı	otların	çimlendiği	üst	 toprak	
tabakasını	kontrol	altında	tutan,	farklı	
etki	 mekanizması	 ile	 direnç	 yönetim	
programına	uygundur.

Geniş saha/tarla denemeleri
•	 Titan	48	EC,	2012,	2013	ve	2014	yıllarında	(3	yıl	boyunca)	

77	tarla	denemesi	 ile	etkisinden	ve	güvenilirliğinden	emin	
olunarak	piyasaya	sunulmaktadır.	

•	 Titan	 48	 EC	 ile	 30.000	 dekar	 alanda	 uygulama	 yapılmış,	
%95	ve	üzeri	ot	kontrolü	sağlanmış	ve	bu	alanlarda	başka	
ilaca	gerek	duyulmamıştır.

•	 Titan	48	EC’nin	ithal	edildiği	ABD	başta	olmak	üzere,	Avru-
pa	ve	Asya’da	yüksek	kullanımı	ve	etkinlik	bilgisi	mevcuttur.

4 adımda mükemmel sonuç, eşsiz etki
İyi	toprak	hazırlığı	
(keseksiz	ve	lazer-
lenmiş	arazi)

Toprak	hazırlığı	sonrası
hemen	uygulayınız.
Önerilen	dozda	ve	dekara	
30-40	litre	su	gelecek	şekilde

En	az	24	saat	bekle

Suyu	sal	tohumu	at

En iyi sonuç için
Ekim öncesi uygulanır
•	 İlaçlama	toprak	işleme	biter	bitmez,	beklemeden	yapılmalıdır.
•	 Tarlanızın	keseksiz	olarak	hazırlanması	Titan	48	EC’nin	başarı-

sını	olağan	üstü	yükseltir.
•	 İlaç	tavsiye	edilen	dozda	toprak	yüzeyine	pülverize	edilmeli	ve	

t-jet	memeler	kullanılmalı.
•	 İlaçlamada,	dekara	30-40	 litre	su	kullanılmalı.	Doz	ayarlaması	

için	cihazınızı	kalibre	ediniz.
•	 İlaçlamadan	sonra	kesinlikle	toprak	işleme	yapılmamalıdır.
•	 İlaçlamadan	sonraki	2.	gün	su	verilmeli,	4.	gün	tohum	atılmalıdır.
•	 İlacın	çeltik	tohumunun	çimlenmesine	ve	gelişimine	hiçbir	olum-

suz	etkisi	yoktur.
•	 İlacın	tam	performans	gösterebilmesi	için	kurutma	süreleri	uzun	

tutulmamalıdır.
•	 Aşırı	kurutmalardan	kaçınmalı	ve	toprak	yüzeyi	çatlatılmamalıdır.

Karışabilirlik
durumu
Titan	 48	 EC	 ile	 yine	 ekim	 öncesi	
aynı	dönem	ve	aynı	dozda	uygula-
nan	Dinox	CS’yi	karıştırarak	kız	otu,	
baraj	otu,	darıcan	ve	akdarı	sorunu-
nu	kolayca	bir	ilaçlama	ile	çözebilir-
siniz.	 Karışım	 yapacağınız	 zaman	
firmamız	uzmanlarından	teknik	des-
tek	isteyiniz.

Toprağa uygulayınız. 
%100 ot kontrolü.

En az %15 yüksek verim.

Toprağa	at,	rahat	yat,
Mükemmel	kardeşlenme,

Yüksek	verim
=

Titan	48	EC
İçerik
Clomazone:

480	gram/litre

Titan 48 EC

Dirençli otlara tam etki
•	 Toprağa	uygulanır
•	 İşçilik,	yakıt	ve	zaman	tasarrufu
•	 Mükemmel	kardeşlenme
•	 Yüksek	verim	(en	az	%15)
•	 Çeltiğe	son	derece	güvenli

Uygulama dönemi: 
Titan 48 EC ekim öncesi 
toprağa uygulanır
•	 Lazerli	alanlarda,	ekim	öncesi	toprağa	uygulanır.
•	 Keşanlanma	(borulama/kütükleme)	yapılan	alanlar	

için	firmamız	uzmanlarından	teknik	destek	isteyiniz.
Teknik	destek	için:	Volkan	Öztürk	0530	969	61	39

Otsuz tarla,
temiz çeltik

Titan 48 EC

İlaçlamadan sonra
en az 24 saat bekle,

sonra tohumu at

İlaçlamadan 
sonra kesinlikle 
toprak işleme 

yapılmamalıdır.


