
ТРИНЕР ЕКСТРА, ВГ
Препаративна форма: водорозчинні гранули (ВГ)

Діюча речовина: трибенурон-метил, 750 г/кг

Призначення: гербіцид системної дії для боротьби з однорічними та багаторічними дводольними бур’янами в посівах 
зернових культур.

Механізм дії: діюча речовина проникає в рослини через листя, стебла і коріння; поглинається ними і пересувається по 
рослині до точок росту, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів і кореня вже через кілька годин після обробки.   

Швидкість впливу 
Препарат зупиняє ріст бур’янів через 3-4 години після 
застосування. Видимі симптоми з’являються через 6-10 
днів, повна загибель бур’янів – через 2-3 тижня.

Сумісність з іншими пестицидами 
Сумісний з більшістю пестицидів, що дає можливість 
застосовувати препарат у комплексному захисті 

TRINER EXTRA, WG

Строки очікування до збору врожаю – не регламентуються
Термін виходу на оброблені площі для проведення  механізованих робіт – 3 доби.

Класифікація ВООЗ, небезпечність: 3 клас (помірно-токсичний).

Гарантійний термін зберігання: 2 роки при температурі від -15 до +25°С в непошкодженій заводській упаковці. 

Швидко метаболізується в рослинах 
пшениці.

Має високу біологічну ефективність 
проти розповсюджених в посівах 
пшениці озимої, пшениці ярої та 
ячменю ярого однорічних та 
багаторічних дводольних, у т.ч. 
стійких до 2,4-Д, бур’янів.

Не має негативного впливу на ріст 
та розвиток пшениці озимої, 
пшениці ярої та ячменю ярого.

культури. Перед застосуванням перевірити суміш на 
фітотоксичність по відношенню до культури, що 
обробляється.

Приготування робочого розчину 
Бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають 
необхідну кількість препарату і при постійному 
перемішуванні  доливають воду. 
Норма витрати робочого розчину: 300 л/га.
Робочий розчин  не підлягає зберіганню і повинен бути 
використаним протягом декількох годин після 
приготування.

Фітотоксичність 
При дотриманні регламентів застосування не проявляє 
фітотоксичну дію по відношенню до культурних рослин.

Культура

Пшениця озима

Пшениця яра, 
ячмінь ярий

Шкідливий об’єкт
Норми 
витрати 
препарату

Спосіб, час обробки Кратність 
обробок

Однорічні та 
багаторічні 

дводольні бур’яни, 
у т.ч. стійки до 2,4-Д

115 г/га

20-25 г/га

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до 
виходу в трубку культури включно

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до 
появи прапорцевого листка культури включно

Вказівки щодо застосування
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