
Тріафер 250 КС
Діюча речовина: флутриафол, 250 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)

Призначення препарату: Надійний фунгіцид для боротьби з широким спектром хвороб на зернових колосових та 
цукрових буряках

Механізм дії  після обробки препарат через наповнені водою клітини швидко поширюється по всій рослині, 
забезпечуючи винищувальний ефект проти грибкових захворювань. Крім того, проникає в ті частині рослини, які 
з'явилися після обробки, забезпечуючи захист нових пагонів

Норма витрати робочого розчину 200 – 300 л/га

TRIAFER 250 SC

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 3 клас небезпечності
Гарантійний строк зберігання: 3 роки при температурі від -5°С до +25°С в непошкодженій заводській упаковці.

Застосування препарату

Культура

Цукровий буряк

Пшениця яра 
та озима

Норма, л/га Шкідливий об'єкт Час і спосіб 
використання Строки очікування Кратність

обробок

0,5

0,25

Борошниста роса, септоріоз, стеблова бура 
іржа, фузаріоз, кореневі гнилі

Борошниста роса, церкоспороз

Обприскування у 
період вегетації

Обприскування у 
період вегетації

30 днів 2

30 днів 2

Особливості застосування:
• для досягнення високої ефективності в боротьбі з 
хворобами захисно-профілактичну обробку рослин слід 
проводити якомога раніше, ще до появи перших ознак 
захворювання;
• за сприятливих для розвитку хвороб гідротермічних 
умов повторну обробку проводити з інтервалом 3–4 
тижні;
• обприскування проводять вранці або ввечері при 
швидкості вітру, що не перевищує 5 м/с;
• норма витрати робочої рідини при проведенні 
наземного обприскування становить 200–300 л/га. 
Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного 
покриття площі і рясного змочування рослин під час 
внесення препарату.

Сумісність з іншими препаратами:
Тріафер можна застосовувати з більшістю гербіцидів та 
інсектицидів. Проте в кожному окремому випадку треба 
перевірити сумісність компонентів бакової суміші

справляє системну захисну дію;

один з наймобільніших препаратів з групи 
триазолів;

має тривалу захисну дію, що переноситься на 
новоутворені органи рослин;

чудове поєднання низької норми та ціни на 
одиницю площі.

Переваги:

Україна 08132
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 
вул. Чорновола, 30, с.Софіївська Борщагівка

www.eridon.ua
E-mail: office@eridon.ua

тел./факс (044) 536 92 00, 501 88 30


