
TRISTAR 50 SG

Herbicídny prípravok vo forme granúl 
rozpustn!ch vo vode, ur"en! na ni"enie 
dvojklí"nolistov!ch burín v p#enici ozimnej, 
tritikale a ja"meni jarnom.

Ú$INNÁ LÁTKA: 
tribenuron – methyl 500 g/kg

BALENIE:

300 g HDPE f!a"a

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

TRISTAR 50 SG je selektívny herbicíd so systémov#m 
ú$inkom. Je prijíman# listami a transportovan# do rastov#ch 
vrcholov,  kde brzdí delenie buniek a zabra%uje rastu a 
v#voju burín. R#chlo sa rozkladá v pôde, $o obmedzuje 
jeho prijímanie cez korene. Prípravok ni$í mnoho druhov 

jednoro$n#ch dvojklí$nolistov#ch burín. Prvé známky 
herbicídneho ú$inku sú vidite!né u& po nieko!k#ch d%och a 
buriny odumierajú po 2 - 4 t#&d%och od aplikácie. Najvy""iu 
ú$innos' pôsobenia zaru$uje aplikácia prípravku na mlad#ch 
burinách vo fáze intenzívneho rastu.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú$INNOSTI:  

TRISTAR 50 SG 30 g/ha
Citlivé buriny: kapsi$ka pastierska, veronika ro!ná, 
hviezdica prostredná, nevädza po!ná.
Stredne citlivé buriny: pichlia$ ro!n#, fialka ro!ná, hluchavka 
objímavá, hluchavka purpurová, paruman$ek nevo%av#.

TRISTAR 50 SG 40 g/ha
Citlivé buriny: pichlia$ ro!n#, hluchavka objímavá, hluchavka 
purpurová, penia&tek ro!n#, paruman$ek nevo%av#.
Stredne citlivé buriny: fialka ro!ná.

TRISTAR 50 SG 25 g/ha (Tank Mix HERBISTAR 200 
EC)
Citlivé buriny: hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, 
paruman$ek nevo%av#, veronika ro!ná, lipkavec oby$ajn#.
Stredne citlivé buriny: fialka ro!ná.

TRISTAR 50 SG 25 - 30 g/ha
Citlivé buriny: kapsi$ka pastierska, hviezdica prostredná, 
paruman$ek nevo%av#, nevädza po!ná.
Stredne citlivé buriny: fialka ro!ná, penia&tek ro!n#, mrlík 
biely, paruman$ek nevo%av#, nevädza po!ná, hluchavka 
objímavá, fialka ro!ná, lipkavec oby$ajn#.

TRISTAR 50 SG® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.
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POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.
Maximálny po$et aplikácií: 1x v plodine, na jar.
P!enica ozimná, tritikale

TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 - 6 prav#ch listov burín 
(BBCH 12 - 16). Na ni$enie lipkavca pou&ívajte kombinácie 
s prípravkami so "pecifick#m ú$inkom na lipkavec. Pre 
zlep"enie ú$inku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom 
ADJUVINN v súlade s návodom na pou&itie. Rastová fáza 
plodín v dobe aplikácie: plné odno&ovanie a& 2. kolienko 
(BBCH 26 - 32).

Ja"me# jarn$

TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 - 4 prav#ch listov burín 
(BBCH 12 - 14). Pre zlep"enie ú$inku aplikujte prípravok 
spolu s adjuvantom ADJUVINN v súlade s návodom na 
pou&itie. Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie: za$iatok 
odno&ovania a& 1. kolienko (BBCH 21 - 31) Prípravok 
nepou&ívajte: na rastliny po"kodené mrazom, suchom, 
stojacou vodou, "kodcami a na rastliny s príznakmi 
nedostatku &ivín, spolo$ne s hnojivami na list.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:  

V prípade zaorania obilniny o"etrenej prípravkom TRISTAR 
50 SG je mo&né ako náhradnú plodinu vysieva' iba obilninu. 
Pri pou&ití zmesí re"pektujte údaje v#robcu prípravku, ktor# 
je v zmesi pou&it#! 

Postrek nesmie zasiahnu' susediace plodiny a plochy ur$ené 
na v#sev alebo v#sadbu citliv#ch po!nohospodárskych 
plodín, vodné toky, priekopy a recipienty povrchov#ch vôd.

Pestovanie následn#ch plodín je bez obmedzenia.

NA%E ODPORÚ$ANIE:  

Prípravok TRISTAR 50 SG odporú$ame pre v"etky 
autorizované druhy obilnín z dôvodu vysokej selektivity 
ú$innej látky k pestovanej obilnine. Navy"e prípravok 

TRISTAR 50 SG je mo&né aplikova' i v neskor"ích rastov#ch 
fázach. Pre samostatnú aplikáciu odporú$ame prida' 
zmá$adlo ADJUVINN.

NÁVOD NA POU&ITIE:  

Plodina Ú"el pou'itia Dávka/ha OD Poznámka 

p#enice ozimá,  
tritikale 

pichlia$ ro!n#, jednoro$né 
dvojklí$nolistové buriny 30 – 40 g AT -

jednoro$né dvojkí$nolistové buriny, 
lipkavec 25 g + 0,35 l AT  HERBISTAR 200 EC

ja"me( jarn! jednoro$né dvojkí$nolistové buriny 25 – 30 g AT -

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.
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