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ОПАСНО! 
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Преди употреба прочетете внимателно етикета 
 

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба! 

Поискайте  информационния лист за безопасност за този продукт от Вашия дистрибутор или го изтеглете на 
адрес www.dupont.bg, в частта „Растителна защита“  

 
 

                                          
 
                                       
 

Внимание! 

 

ТИТУС 25 ДФ 
TITUS® 25DF 

 
ХЕРБИЦИД 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P391 Съберете разлятото. 
P501 Съдържанието / съдът да се изхвърли на одобрено място за изгаряне. 
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SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с опаковката му. (Оборудването, с което се 
прилага продукта, да не се почиства в близост до повърхностни води). Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища 

Функция на ПРЗ: Титус 25 ДФ е системен, вегетационен, сулфонилуреен 
хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни 
широколистни плевели при царевица, домати и картофи.  

Формулация 

Титус
 25 ДФ  е формулиран като водоразтворими гранули. 

Активно вещество –250 г/кг римсулфурон. 

Химично наименование на активното вещество: N – [(4,6-
диметоксипиримидин-2-ил)карбомоил)-2-пиридин сулфонамид. 

Химична група на активното вещество: Сулфунилуреи. 

Произход на активното вещество: ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ 

Екотоксичност- токсичен за водни организми/ растения/. 

Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 
години. 

Карантинен срок- 30 дни  
 
ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ 
УМБАЛСМ „Пирогов” - София, Токсикологично отделение 
тел. 02/915 44 09 и 02/915 43 346. 

Телефон за спешни случаи в ДюПон (DUCHEM) с информация на български език:  

++ 1 860 892 7691 

Разрешен за употреба:  

Титус
 25 ДФ 

е одобрен за използуване в Република България от НСРЗ при МЗГ 
с протокол № 36/91, № 45/99, №47/2001 и № 3/2002 от Експертната 
токсикологична комисия по пестициди на НЦХМЕХ за вегетационно третиране 
на царевица, картофи и домати срещу едногодишни и многогодишни житни и 
някои широколистни плевели. 

Начин на действие: 
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Титус
  25 ДФ 

е един сулфонилуреен хербицид. Абсорбира се главно чрез 
листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. В чувствителните 
растения подтиска клетъчното делене на вегетационните върхове. Растежът на 
плевелите се преустановява  няколко часа след третирането, но видими симптоми 
се появяват след 5-10 дни, а пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. 
По-малко чувствителните видове може да не загинат напълно, но те остават 
подтиснати в своето развитие и не са конкурентно способни за културата по 
отношение на вода и хранителни вещества. Титус 25 ДФ 

е най-ефективен, 
когато се прилага при активно растящи плевели. 

Разрешена употреба 

Титус
 25 ДФ 

е регистриран в Република България  в доза 4-6 гр/дка + 0,1%. 
Тренд 90 /прилепител/. По-високата доза се препоръчва на площи където 
преобладава балур/ризоми/. 

Спектър на действие 

Титус
 25 ДФ действа на следните плевели.За постигане на оптимален ефект от 

хербицида, плевелите трябва да са в активен растеж. Титус 25 ДФ е устойчив на 
дъжд паднал 2 часа след третирането. Ако завали дъжд преди да са изминали 2 
часа от третирането, то ефектът може да се намали. 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ /непълен списък/ 

Ефикасността на Титус 25 ДФ в значителна степен зависи от стадия на развитие 
на плевелите. Долната таблица показва стадия на най-висока степен на 
чувствителност на плевелите при доза 4-6 гр/дка +  0,1% Тренд 90 . 

 

 Чувствителни плевели Стадий, в който плевелите са най-
чувствителни 

Едногодишни житни 

Digitaria sanguinalis 
(кръвно просо) 

 

Echinochloa crus – galli 
(кокошо просо) 

Setaria viridis 
(вид кощрява) 

 

Фаза 1 – 3 лист 

 

 

от 1-ви лист до братене 
 

от 1-ви лист до братене 
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Setaria vеrticillata 
(вид кощрява) 

Setaria glauca 
(вид кощрява) 

Panicum miliacceum 
(вид диво просо) 

Sorghum halepense 
(балур от семе) 

Alopecurus myosuroides 
(лисича опашка) 

Poa annua 
(едногодишна метлица) 

Lolium multiflorum 
(райграс) 

Avena fatua 
(див овес) 

Многогодишни житни 

Agropiron repens 
(пирей) 

Sorghum halepense 
(балур от ризоми) 

Agrostis stolonifera 
(полевица) 

Едногодишни широколистни 
плевели 

Amaranthus retroflexus 
(обикновен щир) 

Capsella bursa pastoris 
(овчарска торбичка) 

Erodium cicutarium 

Raphanus raphanistrum 
(дива ряпа) 

Volunteer rape seed 

 

от 1-ви лист до братене 
 

от 1-ви лист до братене 
 

Фаза 1 – 3 лист 
 

фаза 1-ви лист до братене 
 

фаза 1- ви лист до братене 
 

фаза 1- ви лист до братене 
 

фаза 1-ви лист до братене 
 

фаза 1-ви лист до братене 
 

 

фаза братене 
 

фаза братене 
 

фаза братене 

 
 
 

2- 4 лист 
 

2- 4 лист 
 
2-4 лист 
2-4 лист 
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(самосевка репица) 

Sinapis arvensis 
(синап, хардал) 

Senecio vulgaris 
(спореж) 

Spergula arvensis 
(обикновена колянка) 

Stellaria media 
(врабчови чревца, звездица) 
Abutilon theophrasti 
(абутилон) 
Brassica spp 
(черен синап) 
Papaver rhoeas 
(мак) 
Galinsoga parviflora 
(галинзога) 
Ranunculus arvensis 
(полско лютиче) 
Galeopsis spp. 
(бударица) 
Sonchus arvensis 
(млечок) 
Xanthium spp. 
(бутрак) 
Matricaria spp. 
(лайка) 
Galium aparine 
(лепка) 
Thlaspi arvense 
(попова лъжичка) 
Lamium spp. 
(коприва) 
Volunteer sunflower 
(самосевка слънчоглед) 
Viola spp. 
(теменужка) 
Bidens tripartita 

 
2-4 лист 

 
2-4 лист 

 
2-4 лист 

2-4 лист 
 

2-4 лист 

 

2-4 лист 
 

2-4 лист 

2-4 лист 
 

2-4 лист 
 
2-4 лист 
2-4 лист 
 

2-4 лист 
 

2-4 лист 

2-4 лист 

 

2-4 лист 

2-4 лист 

2-4 лист 

 

2-4 лист 

 

2-4 лист 
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(триделен бутрак) 
Stachys arvensis 
(дребноцветно чадърче) 
Descurainia spp. 
(войничица) 
Chenopodium filiformis 
Raphanus raphanistrum 
(дива ряпа) 
 
 

 

Средно чувствителни  

Polygonum lapathifolium 
(лападоволистно пипериче) 

Polygonum convolvulus 
(лападоволистно пипериче)  

Polygonum persicaria 
(прасковолистно пипериче) 

Atriplex patula 
(разстлана лобода) 

Chenopodium album 
(бяла куча лобода) 

Mercurialis annua 
(eдногодишна живолина) 
Cirsium arvense 
/ паламида/ 

 

2-4 лист 

2-4 лист 

 

2-4 лист 

2-4 лист 

2-4 лист 

 

Безопасност за културата: 
• Титус 25 ДФ може да се използва при царевицата от 2 – 8 лист. Безопасен е 
за царевица отглеждана за зърно или силаж, но не трябва да се прилага при 
сладка и пуклива царевица, както и родителски линии за семепроизводство. 

• Титус 25 ДФ е безопасен за картофите, когато се прилага при височина на 
културата от 5 – 20 см, но не трябва да се третират картофи за 
семепроизводство.Да не се прилага при картофи сорт “Бинте”. 
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• Титус 25 ДФ може да се прилага по всяко време при разсадни домати. При 
безразсадни домати се прилага след 4 ти лист на културата. 

• Да не се третира култура страдаща от стрес вследствие на наводнение, 
заливане с вода, нападение от болести и неприятели, мраз, липса на 
хранителни вещества или други фактори задържащи развитието на културата. 

• Да не се третира култура навлажнена от дъжд или роса. 
• Ако температурата през нощта преди планираното третиране падне под 6 С 
или се очаква температура по – висока от 25 С в деня на третирането, то 
пръскането трябва да се отложи.  

Препоръки за приложение 

Царевица 

Титус
 25 ДФ може да се смесва с други хербициди за повишаване на 

ефективността срещу плевели, като черно куче грозде, татул, разстлана лобода и 
пача трева. Препоръчват се следните комбинации:. 
1. Титус 25 ДФ  5г/дка + 2,4 D 100 мл/дка + 0,1% Тренд 90 
2. Титус 25 ДФ - 5 гр/дка +  Мустанг  60мл/дка + 0,1%.Тренд 90. 
3. Титус 25 ДФ – 5гр/дка +  Уидмастер  100 мл/дка + 0,1%.Тренд 90. 
Титус

 25ДФ не трябва да се смесва с органофосфорни инсектициди. 
 
При картофи 
 
За контрол на едногодишни и многогодишни житни и някои едногодишни 
широколистни пръскайте с Титус 25 ДФ, когато картофите са 5 – 20 см височина: 
1. Еднократно третиране с Титус 5-6 г/дка + Тренд 90- 0,1% 
2. Двукратно третиране: 3г/дка Титус+ 2-3 г/дка Титус след 7-10 дни + Тренд 90-

0,1% 
Разделното третиране се препоръчва при очаквано вторично заплевеляване. 
На полета ,където преобладават лобода, татул и черно куче грозде, пиперичета: 
1. Еднократно третиране- Титус 4-5 г/дка +метрибузин 22,5 г акт в-во/дка + 
Тренд 90 – 0,1%.Третирайте вегетационно, но не по- късно от 5см височина  
на културата.По – късни третирания при 10 – 15 см височина на картофите са 
възможни при почви с по- високо от 4% хумусно съдържание. 

2. Предпоникващо третиране с метрибузин 37,5- 67,5 г акт в-во/дка/ по-ниската 
доза на леки почви, по-високата на средни до тежки почви/, след което Титус 
4-5г/дка + Тренд 90- 0,1% при 5-20 см височина на картофите 

3. Разделно вегетационно третиране: Титус 3 г/дка + метрибузин 22,5  акт в-
во/дка + Тренд90- 0,1% не по-късно от 5см височина на картофите, след 10 
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дни Титус 2г/дка + Тренд90 –0,1%  не по-късно от 20 см височина на 
картофите. 

Внимание: 
1.При вегетационно третиране метрибузинът е най- ефективен до 2-4 лист на  
широколистните плевелите. 
2.Някои сортове картофи имат понижена селективност към метрибузин. При 
използване на препарата при нов сорт картофи, трябва предварително да се 
направи тест при конкретните климатични и почвени условия. 
3.Да не се използва метрибузин на почви с по- ниско от 0,5 % съдържание на 
хумус. 
4. Използването на метрибузин върху песъчливи почви с  хумусно съдържание от 
0,5-1,5% може да окаже отрицателно действие върху културата. 
5.Предпоникващо третиране с метрибузин на почви с по- високо от 10% хумусно 
съдържание може да доведе до слаб контрол на плевелите. 
 
Домати: 
За контрол на едногодишни и многогодишни житни и някои едногодишни 
широколистни прилагайте Титус 25 ДФ както следва: 
• Еднократно приложение в доза 5г/дка + Тренд 90 –0,1%. 
• Или разделно приложение: 3г/дка + Тренд 90 – 0,1%, след 7-10 дни още едно 
третиране 2-3 г/дка +Тренд 90- 0,1%. Разделното третиране се препоръчва 
когато се очаква вторично заплевеляване. 

• Титус 25 ДФ може да се прилага по всяко време при разсадни домати, а при 
безразсадни домати след 4 ти лист на културата. 

Взаимодействие с други продукти 

Ако поле с царевица трябва да се пръска с органофосфорни инсектициди, трябва 
14 дни преди и след това пръскане да не се третира с Титус 25 ДФ/ при всички 
методи на третиране/. Това ограничение не важи за пиретроидни и карбаматни 
инсектициди. 

Ротация 

След прибиране на картофи , царевица и домати,третирани с Титус 25 ДФ, няма 
ограничения в сеитбооборота по отношение на следващата култура. Ако някоя от 
тези култури третирана с Титус 25 ДФ пропадне, може да бъдат засяти веднага на 
нейно място само царевица, картофи или безразсадни домати. Разсадни домати 
не трябва да се сеят 3 месеца след приложението на Титус 25 ДФ.  

Мерки за предотвратяване на отвяване на работния разтвор 
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Когато се пръска в близост до близко разположени, чувствителни  култури, като 
житни, захарно цвекло, рапица и зеленчуци трябва да намалим максимално риска 
от отвяването на работния разтвор. Да не се пръска ако скоростта на вятъра е по-
голяма от 15 км/ч. Високата температура, сушата и ниската атмосферна влажност 
увеличават риска от отвяване на работния разтвор. Да не се третира, когато има 
температурни инверсии, характеризиращи се с липса на въздушно движение и 
увеличаване на температурата с увеличаване на надморската височина. Да не се 
работи с продукта на дистанция по-малка от 15 метра от канавки и канални 
системи. Да не се пръска с продукта на дистанция по-малка от 60 метра от 
естествени и изкуствени водни източници. 

Резистентност  

Когато се използват едни и същи хербициди с еднакъв начин на действие в 
продължение на няколко години на едно и също място, се появяват по-устойчиви 
биотипове плевели, които могат да станат доминиращи. Един плевел се счита за 
резистентен към даден хербицид, ако оцелява след третирането в 
препоръчителната доза и време и при нормални климатични условия. Развитието 
на резистентност в плевелните видове може да бъде предотвратено, като се 
редуват хербициди с различен начин на действие. 

 

Приготвяне на работния разтвор 

Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работно състояние. След това я 
калибрирайте, за да се постигне добро покритие на растителните части от 
плевелите. Напълнете наполовина резервоара с вода и пуснете бъркалката. 
Добавете необходимото количество Титус 25 ДФ  

в резервоара. Продължете с 
разбъркването,докато пълните догоре пръскачката с вода и 

по време на 
пръскането. 
Когато използвате партниращ продукт, първо прибавете 

Титус
 25 ДФ в 

резервоара след това партниращия продукт и накрая прилепителя Тренд 90. 

Почистване на пръскачката: 

За да се избегне повредата на други култури, веднага след пръскането почистете 
пръскачката както следва: 

1.Изпразнете резервоара, след което обилно го изплакнете с чиста вода, заедно с 
маркучите.Отстранете ако има някакви твърди наслагвания по резервоара.  
2. Напълнете резервоара с чиста вода и добавете 3% белина, за да се получи 1% 
разтвор /1л белина за 100л вода/.Внимание: Да не си използва хлорирана белина, 
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тъй като може да се образува отровен газ. Изплакнете резервоара, маркучите и 
разпръсквачите с този разтвор. Допълнете отново резервоара с вода и пуснете 
бъркалката за 15 минути. Изплакнете с разтвора отново цялата техника. 
3. Демонтирайте разпръсквачите и филтрите и ги почистете отделно в кофа, 
съдържаща от същия разтвор. 
4. Повторете стъпка 2. 
5. Изплакнете резервоара и маркучите с чиста вода. 
6. Ако се използва домакинска белина водата от плакненето може да се използва 
отново за пръскане на културите за които е регистриран препарата.Ако се 
използват други почистващи средства, то водата от плакненето да се унищожи 
съгласно инструкциите посочени в етикета на почистващия препарат.Ако няма 
такива инструкции то постъпете съгласно местните разпоредби.Водата от 
плакненето да се постави в подходящ съд за последващо унищожаване. 

Мерки за безопасност 
При работа с Титус® 25 ДФ: 
1. Носете маска, очила ,ръкавици и защитно  облекло. 
2. Не вдишвайте от мъглата на разтвора; 
3. Избягвайте попадане на разтвор по кожата и очите; 
4. Не яжте, не пийте и не пушете по време на пръскането; 
5. След третирането измийте тялото със сапун и вода, а така също и 
работното облекло. 

Първа помощ: 

1. При контакт с кожата: съблечете работното облекло и измийте тялото със 
сапун и вода. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо. 

2. При попадане в очите: Изплакнете ги обилно с вода, не по-малко от 15 
минути. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо. 

3. При вдишване: Да се отведе пострадалия на чист въздух.Да се осигури 
кислород ако е необходимо.Консултирайте с лекар . 

4. При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане без лекарски съвет. Да не 
дава нищо през устата на човек в безсъзнание. Консултирайте се с лекар при 
тежки случаи. 

Няма специфичен антидот. Прилага се симптоматично лечение. 

Съхранение: 

Титус 25 ДФ   
се съхранява  в оригинална опаковка, на сухо и добре проветриво 

място, при умерена температура и неизложен на пряка слънчева светлина. 
Да се пази далече от деца. 
Да се пази далече от храна, вода и животинска храна. 
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Транспортиране: 

Съгласно разпоредбите за транспортиране на химични вещества. 

Противопожарни мерки: 

Подходящи средства при пожар: водна струя, пяна, сух прах, въглероден 
двуокис. Да не се ползва силна водна струя (риск от замърсяване). 
Пожарникарите трябва да носят  предпазни дихателни апарати. 

Унищожаване на празните опаковки: 

Изпразнете напълно опаковката в пръскачката. Изплакнете я с вода и добавете 
тази вода в резервоара на пръскачката.  Да не се използват празните опаковки за 
други цели. Да се унищожават според местните разпоредби. Да не се допуска 
замърсяване на водоеми, водоизточници и канализацията. 

Мерки при неволно разливане 
В случай на разлив от продукта, да не се измива  с водна струя към 
канализацията. С помощта на вакуум да се прибере в специален контейнер. 
Потърсете помощ от специалист ако е необходимо. 

Токсичен за водните организми. Да не се работи и пръска с продукта на 
дистанция по-малка от 15 метра от канализации, кладенци и канавки. Да не се 
пръска на по-малко от 20 метра от естествени и изкуствени водоизточници. 
 

Опаковка: 

100гр. пластмасово бурканче с мерителна чашка. 

5 x 10 гр. водоразтворими пакетчета 

Партиден № ……… 

Дата на производство: 

Срок на годност: мин. 3 години от датата на производство. 

Производител: 

ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария 

 
Вносител:  ДюПон България ЕООД , София , Бизнес парк София, сграда 1А, ет.1, 
тел: 489 91 51 ; факс: 489 91 56 
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Отказ от права 
ДюПон гарантира високото качество на продукта, който може да се прилага 
съгласно подробните инструкции върху етикета. Но поради факта, че компанията 
не е в състояние да следи за начина на съхранение, на работа с продукта, на 
смесването му, нито на общите условия за употреба, то тя не може да носи 
отговорност за неудачите, загубите или други щети, дължащи се на неправилно 
съхранение, употреба, прилагане или погрешно му използуване. 
 

 

 


