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Efektywność pobierania tytanu przez rośliny papryki [mg Ti/kg s.m. liści]

TYTANIT® to zarejestrowany i opatentowany biostymulator plonu 
zawierający TYTAN, który swą skuteczność zawdzięcza unikalnej 
molekule aTIUM®.

aTIUM® to:

Tytan (Ti) jest obecny w skorupie ziemskiej i większości gleb, 

jednak pierwiastek ten występuje w formach niedostępnych 

dla roślin. Badania nad tytanem jako pierwiastkiem 

korzystnym dla roślin rozpoczęto na początku XX wieku, ale 

największym wyzwaniem było znalezienie rozpuszczalnej 

w wodzie, stabilnej i dostępnej dla roślin cząsteczki tytanu, 

która gwarantowałaby skuteczność.

W wyniku prowadzonych przez firmę INTERMAG badań 

nad aktywnymi cząsteczkami tytanu, uzyskano unikalną 

molekułę aTIUM® – biodostępny, organiczny związek tytanu. 

To dzięki aTIUM®, TYTANIT® jest tak skuteczny.

TYTANIT® jest katalizatorem naturalnych procesów 

fizjologicznych w roślinach, wpływając korzystnie na jakość 

i wielkość każdego plonu.

TYTANIT® to produkt, który od lat 90. z powodzeniem jest 

stosowany przez tysiące rolników w Polsce i na świecie. 

Ponad 20 lat badań, doświadczeń i wdrożeń pozwoliło firmie 

INTERMAG dokładnie poznać mechanizm jego działania.

zapewnia lepszy plon poprzez szybsze pobieranie  

i wysoką dostępność tytanu dla rośliny

zapewnia bezpieczeństwo roślinom i środowisku

gwarantuje doskonałą mieszalność z większością 

agrochemikaliów dostępnych na rynku

dostępność

szybkość

skuteczność

konkurencyjny produkt

(0,6% Ti)
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Materiał pobrano 24 godziny po oprysku.

(0,8% Ti)

kontrola

(bez zastosowania biostymulatora)

TYTANIT®
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TYTANIT®

TYTANIT® to wyższy i lepszy jakościowo plon

lepsze
zapylenie

intensywniejsza
fotosynteza

szybsze pobieranie 
składników pokarmowych

TYTANIT® to:

większy przyrost biomasy dzięki intensyfikacji procesów 

fotosyntezy (poprzez zwiększenie zawartości chlorofilu na 

skutek wzrostu aktywności jonów żelaza)

większa efektywność procesu zapylenia dzięki zwiększeniu 

żywotności pyłku i siły jego kiełkowania (efektywniejsze 

zawiązywanie nasion i owoców)

lepsze odżywianie roślin dzięki zwiększeniu pobierania 

składników pokarmowych z gleby

poprawa witalności i kondycji roślin



TYTANIT® jest UNIWERSALNY:

TYTANIT® to WIĘKSZY ZYSK:

TYTANIT® polecany jest do stosowania w uprawach wszystkich 

gatunków roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, w formie 

oprysków dolistnych, fertygacji, podlewania i zaprawiania nasion.

*liczba zabiegów warunkowana jest kondycją roślin, panującymi warunkami uprawowymi oraz indywidualnymi potrzebami roślin.

Porównanie średniego zysku na ha z uprawy przykładowych gatunków roślin po zastosowaniu stymulatora TYTANIT®

(średnia dawka 2 x 0,3 l/ha).*

*w oparciu o średnie ceny skupu w roku uprawy

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń potwierdzają skuteczność działania biostymulatora TYTANIT®.

TYTANIT® jest SKUTECZNY:

ROŚLINY ROLNICZE ROŚLINY WARZYWNICZE 

ROŚLINY SADOWNICZE

truskawkapomidorrzepakpszenica

+3953 ZŁ

+8675 ZŁ

Średni przyrost plonu dla podanych upraw: pszenica +16%, rzepak +15%, pomidor +17%, truskawka +22%

nkami uprawowymi oraz indywid ymi potrzebami roślin.dualny

UPRAWY

Jednorazowa 

dawka:  

0,2-0,4 l/ha 

Rekomendowana 

liczba zabiegów:  

2–4*

większy plon pszenicy ozimej – IOR

większy plon pszenicy ozimej – COBORU

większy plon pszenicy ozimej – SUR

większy plon rzepaku – COBORU

większy plon rzepaku – IOR

większy plon rzepaku – SUR

większy plon kukurydzy - IOR

większy plon kapusty pekińskiej – UP

większy plon papryki – UP

większy plon pomidora – GW

większy plon pomidora – IOR

większy plon jabłek – GW

większa masa owocu jabłka – UR 

większy plon truskawki – UR

większy plon winorośli – UM

większa masa owocu borówki – UR

+16%
+15%
+11%
+15%
+17%
+16%
+13%

+9%
+9%

+25%
+25%

+13%
+ 16%
+22%
+11%

+ 29%

IOR - Instytut Ochrony Roślin, Polska

COBORU - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Polska

IO – Instytut Ogrodnictwa, Polska

UP - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska

SUR - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja

UM - Uniwersytet Mariborski, Słowenia

GW – Gospodarstwo wdrożeniowe, Włochy

+675 ZŁ

+1266 ZŁ
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INTERMAG sp. z o.o.

Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ

Tel. + 48 32 64 55 900

Fax. + 48 32 64 27 044

Email: intermag@intermag.pl

www.intermag.pl

TYTANIT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy INTERMAG. 

aTIUM®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy INTERMAG.

TYTANIT® KORZYSTNIE WPŁYWA NA PLONOWANIE 

PSZENICY OZIMEJ, RZEPAKU OZIMEGO I KUKURYDZY
prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Paweł Węgorek, dr Joanna Zamojska,  

Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

TYTANIT® POZYTYWNIE WPŁYWA NA ZWIĘKSZENIE 

ZAWARTOŚCI CHLOROFILU W LIŚCIACH PSZENICY
doc. Ing. Peter Kováčik CSc. Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze

TYTANIT® POPRAWIA PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZIARNA 

KUKURYDZY
dr inż. Piotr Chohura, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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Szersze informacje można uzyskać skanując kod QR,  
na www.intermag.pl lub kontaktując się z Doradcami  INTERMAG.

DYREKTOR HANDLOWY 

PIOTR LUBASZKA   +48 606 789 491    piotr.lubaszka@intermag.pl
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1   +48 698 618 536   region1@intermag.pl

2   +48 501 492 333   region2@intermag.pl

10   +48 664 917 084   region3@intermag.pl

11/12   +48 514 438 363   region11@intermag.pl
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6   +48 606 907 839   region6@intermag.pl

7   +48 604 233 922   region7@intermag.pl

9   +48 514 438 327   region9@intermag.pl

13   +48 604 233 922   region13@intermag.pl
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4   +48 668 492 294   region4@intermag.pl

3   +48 664 917 071   region3@intermag.pl 

5   +48 664 917 074   region5@intermag.pl

8   +48 570 939 362   region8@intermag.pl

14   +48 511 720 104   region14@intermag.pl


