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TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA RYNKU HERBIDYCÓW 



 jest to pakiet handlowy składający się ze środka TOTO 75 SG, preparatu  
AMINOPIELIK SUPER 464 SL oraz adiuwanta PARTNER+. Innowacyjne połączenie czterech 

substancji aktywnych: nowego na polskim rynku preparatu TOTO 75 SG ze sprawdzonym i stosowanym od lat pre-
paratem AMINOPIELIK SUPER 464 SL zapewnia najwyż̇szą skuteczność, przełamanie odporności chwastów i pełne 
bezpieczeństwo stosowania w uprawach zboż̇owych. PARTNER+ to najnowszej generacji adiuwant o podwyższonej 
wydajności, szczególnie polecany do stosowania wraz preparatami z grupy sulfonylomocznikowych.

PA K IE T  H A NDL O W Y

SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE

TOTO 75 SG*
∂∂∂ TIFENSULFURON METYLU 
 (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 68,2%)

∂∂∂ METSULFURON METYLU 
 (związek z grupy sulfonylomocznika – 6,8%)

*Nowoczesna formulacja preparatu dedykowana do prepratów z grupy sulfonylo-
moczników. Formulacja SG zapewnia pełną rozpuszczalność substancji aktywnej, 
co znacząco poprawia skuteczność i umożliwia skuteczne płukanie opryskiwacza.

AMINOPIELIK SUPER 464 SL
∂∂∂ 2,4-D
 (związek z grupy fenoksykwasów) - 344 g w 1 l preparatu

∂∂∂ DIKAMBA
 (związek z grupy pochodnych kwasu beznzoesowego) – 120 g w 1 l 

preparatu

TOTO 75 SG jest oparty na dwóch substancjach aktywnych z gru-
py pochodnych sulfonylomocznika: tifensulfuronie metylu – 68,2%  
i metsulfuronu metylu – 6,8%. Jest to pierwszy herbicyd na rynku 
polskim zawierający te dwie substancje aktywne.

Zestawiając dodatkowo dwie substancje z grupy regulatorów wzro-
tu: dikambę oraz 2,4-D, które zawiera AMINOPIELIK SUPER 464 SL 
zapewniamy niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chwastów 
oraz bezpieczeństwo roślin uprawnych. Jest to optymalny wariant 
ochrony herbicydowej dla upraw, na których problemem jest miotła 
zbożowa, przytulia czepna oraz chaber bławatek, maki, chwasty 
rumianowate, rdesty, komosa biała czy ostrożeń polny. Pakiet ten 
pozwoli na zwalczenie coraz bardziej uciążliwych chwastów niższego 
szczebla jak: jasnoty, przetaczniki, fiołek, bodziszki. Dodatek preparatu 
PARTNER+ umożliwia idealne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin 
nawet w zagęszczonym łanie, jednocześnie ułatwia i przyspiesza 
wnikanie substancji aktywnych do wnętrza rośliny.

TOTO to idealne rozwiązanie do wykonywania zabiegów korekcyjnych 
– poprawek po zabiegach jesiennych (chwasty głęboko korzeniące 
się, chaber bławatek). Jego zaletą jest także niezwykle atrakcyjna 
cena, zwłaszcza w odniesieniu do jakości produktów. 

DOSTĘPNY PAKIET na 2 ha

TOTO 75 SG – 2 opakowania po 90 g = 180 g
AMINOPIELIK SUPER 464 SL – opakowanie 1 L
PARTNER+ – opakowanie 1 L

SUBSTANCJA WSPOMAGAJĄCA

PARTNER +
∂∂∂ Zawiera 82,5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego z wbudowanym 

silikonowym środkiem rozpływającym i emulgatory. Idealny adiuwant wspomagający działanie 
preparatów z grupy sulfonylomoczników. WODA

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny. Przed zastosowaniem preparatów należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na etykiecie środka ochrony roślin. 
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania środków



TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD

DZIAŁANIE NA CHWASTY – CHARAKTERYSTYKA

TOTO 75 SG – stosuje się wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 
pierwszego kolanka rośliny uprawnej

AMINOPIELIK SUPER 464 SL – stosuje się od fazy 4-5 liści do 
końca fazy krzewienia

Zalecana ilość wody: 200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

TERMINY STOSOWANIA

TIFENSULFURON METYLU / METSULFURON METYLU 

Duet uzupełniających się substancji aktywnych z grupy sulfonylo-
moczników w innowacyjnej, w pełni rozpuszczalnej formulacji SG, 
która znacząco poprawia wnikanie substancji aktywnych wgłąb ro-
ślin chwastów oraz odporność na zmywanie. Tifensulfuron metylu 
i metsulfuron metylu działają systemicznie, pobierane są głównie 
przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie przemieszczają się 
szybko, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. 
Chwasty tracą zdolność konkurencji i stopniowo zamierają. Pełny efekt 
chwastobójczy jest widoczny po upływie 3-4 tygodni od zastosowania.

Zawarte w preparacie Toto 75 SG substancje skutecznie eliminują 
chwasty rumianowate, maki, miotłę zbożową, chwasty z rodziny 
krzyżowych (w tym samosiewy rzepaku), ostrożeń polny. Wyróżniają 
się także skutecznością w zwalczaniu chwastów niższego szczebla, 
takich jak: bodziszki, fiołki, przetaczniki, kurzyślad polny, jasnoty 
i niezapominajka polna.  Substancje aktywne mogą być stosowane od 
fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło na wszystkich glebach, 
na których uprawia się zboża.

2,4-D / DIKAMBA

Są to substancje z grupy regulatorów wzrostu. Zapewniają szero-
kie spektrum zwalczanych chwastów oraz bezpieczeństwo roślin 
uprawnych. Nie wykazują negatywnego działania w uprawach na-
stępczych. Jest to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań wśród 
herbicydów zbożowych. Połączenie to doskonale sprawdza się jako 
wzmocnienie preparatów z grupy sulfonylomoczników o gatunki 
takie jak: ostrożeń polny, przytulię czepną, rdesty, chaber bławatek, 
mniszek pospolity, mlecz polny. Jako komponent stanowi bardzo 
dobre zabezpieczenie przed wystąpieniem odporności na preparaty 
z grupy sulfonylomoczników. Substancje te skutecznie zwalczają 
chwasty w zaawansowanych fazach rozwoju oraz stanowią dosko-
nałe rozwiązanie w przypadku konieczności wykonania zabiegów 
korekcyjnych – poprawek po zabiegach jesiennych.

SUGEROWANE DAWKI:
∂∂∂ TOTO 75 SG 90 g/ha
∂∂∂ AMINOPIELIK SUPER 464 SL 0,5 l/ha
∂∂∂ PARTNER 0,5 l/ha

SUBSTANCJE BEZPIECZNE DLA ZBÓŻ
TIFENSULFURON METYLU, METSULFURON METYLU, 2,4-D, DIKAMBA

TIFENSULFURON METYLU / METSULFURON METYLU 

Połączenie tych substancji w Unii Europejskiej posiada rejestrację 
w prawach zbożowych:
∂∂∂ ozimych
 pszenica ozima
 pszenżyto ozime
 jęczmień ozimy
 żyto
∂∂∂ jarych
 pszenica jara
 pszenżyto jare
 jęczmień jary

Preparat TOTO 75 SG polecany jest w dawce:
70-90 g/ha + Parnter + w dawce 0,5-0,1 l/ha. 

Większą dawkę zaleca się stosować w przypadku nasilonego  
występowania miotły zbożowej, przytulii czepnej i przetaczników 
oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.

2,4-D / DIKAMBA

Są to substancje polecane do ochrony plantacji zbóż:
∂∂∂ ozimych
 pszenica ozima
 pszenżyto ozime
 jęczmień ozimy
 żyto
∂∂∂ jarych
 pszenica jara
 pszenżyto jare
 jęczmień jary

Preparat AMINOPIELIK SUPER 464 SL polecany jest w dawce:  
0, 8 l/ha w uprawach jarych, 1,0 l/ha w uprawach zbóż ozimych.



TERMINY STOSOWANIA

jego główne zadanie to czyste pole

TOTO 75 SG
AMIN0PIELIK SUPER 464 SL

PARTNER+

¬ czyste od: maków, chabrów, rumianów, rdestów, przetaczników, przytulii, fiołków, miotły zbożowej i całej reszty

¬ chroni pole przed chwastami, pilnuje, aby zboże dobrze rosło i wysoko plonowało

¬ bardzo pomocny w każdym gospodarstwie

¬ zastosowana nowoczesna formulacja SG zapewnia bardzo dobrą rozpuszczalność, zwiększa efektywność działania  
oraz podwyższa bezpieczeństwo roślin uprawnych

¬ TOTO 75 SG (dwie substancje z grupy sulfonylomoczników)  

+ AMINOPIELIK SUPER 464 SL (dwie substancje z grupy regulatorów wzrostu) 

= cztery doskonale uzupełniające się substancje aktywne

¬ możliwość stosowania do fazy pierwszego kolanka



TOTO 75 WG AMINOPIELIK SUPER 464 SL

tifensulfuron metylu – 68,2%,  
metsulfuron metylu – 6,8%

2,4-D – 344 g w 1 l,  
dikamba – 120 g w 1 l

 tifensulfuron metylu – 68,2 %, 
metsulfuron metylu – 6,8 %, 

2,4-D – 344 g w 1 l,  
dikamba – 120 g w 1 l

∂∂∂ Bniec zwyczajny  W W
∂∂∂ Blekot pospolity W W W

∂∂∂ Bodziszek drobny W O W
∂∂∂ Chaber bławatek Ś W W

∂∂∂ Dymnica pospolita W W W
∂∂∂ Fiołek polny W O W

∂∂∂ Gorczyca polna W W W
∂∂∂ Gwiazdnica pospolita W W W

∂∂∂ jaskier polny  w w
∂∂∂ Jasnota purpurowa W W w

∂∂∂ Jasnota różowa W W w
∂∂∂ Kostrzewy    

∂∂∂ Komosa biała W W w
∂∂∂ Krwawnik pospolity  O O

∂∂∂ Krzywoszyj polny  W W
∂∂∂ Kurzyślad polny W W W

∂∂∂ Mak polny W W w
∂∂∂ Maruna bezwonna W W w

∂∂∂ Miotła zbożowa W  w
∂∂∂ Mlecz polny  Ś Ś

∂∂∂ Mniszek pospolity  Ś Ś
∂∂∂ Niezapominajka polna W W W

∂∂∂ Ostrożeń polny W W W
∂∂∂ Owies głuchy    
∂∂∂ Perz właściwy    

∂∂∂ Poziewnik szorstki W O W
∂∂∂ Przetacznik bluszczykowy W  W

∂∂∂ Przetacznik perski Ś  Ś
∂∂∂ Przetacznik polny W O W
∂∂∂ Przytulia czepna Ś W W

∂∂∂ Rdesty W W W
∂∂∂ Rumian polny  W W

∂∂∂ Rumianek pospolity W W W
∂∂∂ Rzodkiew swirzepa W W W
∂∂∂ Samosiewy rzepaku W W W

∂∂∂ Skrzyp polny  O O
∂∂∂ Sporek polny W W W

∂∂∂ Starzec zwyczajny  W W
∂∂∂ Stokłosy    

∂∂∂ Stulicha psia  W W
∂∂∂ Szarłat szorstki W W W
∂∂∂ Szczaw polny  W W

∂∂∂ Tasznik pospolity W W W
∂∂∂ Tobołki polne W W W

∂∂∂ Wiechlina roczna    
∂∂∂ Włośnice    

∂∂∂ Wyczyniec polny    
∂∂∂ Złocień polny  O O

∂∂∂ Żółtnica drobnokwiatowa  W W
∂∂∂ Życice    

C H WA S T Y  W R A Ż L I W E



przytulia czepna

rumiany

ostrożeń polny

rdest ptasi

samosiewy rzepaku

fiołek polny

rdest plamisty

bodziszki

przetacznikijasnoty

mak polny chaber bławatek

miotła zbożowa
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