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Рекомендації щодо застосування

Особливості
застосування

Найкращий ефект досягається при внесенні про-
дукту в період активного росту бур’янів (фаза 2-4 
листків у однорічних, розетки – у багаторічних). 
У культури фаза розвитку може бути від 2-3 лист-
ків до появи прапорцевого листка. Оптимальна 
температура повітря від +10°С до +25°С. Обробка 
при низьких температурах від +5°С не впливає на 
ефективність дії продукту, проте дещо збільшує 
час настання загибелі бур’янів.

Сумісність Сумісний з більшістю засобів захисту рослин, що 
використовуються для захисту зернових культур. 
Однак у кожному конкретному випадку, перед 
приготуванням бакової суміші, слід провести 
пробне випробування на сумісність.

Вимоги до рН 
робочого розчину

від 7 до 8

Застереження
у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування мож-
ливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати
робочого розчину 200-300 л/га.

ШЕРИФ

Післясходовий гербіцид системної дії 
для контролю дводольних бур’янів.

Переваги

• Широкий спектр контрольованих бур’янів.

• Сумісний з більшістю засобів захисту рослин.

• Широке вікно застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини трибенурон-метил, 750 г/кг

Хімічна група сульфонілсечовини

Препаративна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ
ІІІ клас (помірно небезпечний), безпечний для 
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Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Трибенурон-метил за способом дії належить до інгібіторів синтезу амінокис-
лот. Проникаючи через листя, стебла та коріння, транспортується до точок 
росту, блокує виробництво основних амінокислот та поділ клітин. Через 2-3 
години після обробітку чутливі рослини бур’янів призупиняються у рості та 
розвитку, перестають поглинати з ґрунту воду та мінеральні речовини, та 
конкурувати з культурними рослинами. Візуальні ознаки дії препарату спосте-
рігаються через 5-8 днів і проявляються в побурінні та загибелі бур'янів. Молоді 
бур’яни гинуть на 2-3 дні раніше ніж бур’яни більш пізніх стадій розвитку.

Культура, 
об’єкт, що 
обробляється

Спектр дії Фаза внесення
Норми

витрати,
г / га

Макси-
мальна 

кількість 
обробок

Озима пше-
ниця, озимий
ячмінь жито

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 

бур’яни у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д 

бур’яни.

Обприскування 
культури від фази 
2 – 3 листків до 
прапорцевого 

листка включно

20-25
+

ПАР Мачо
1

Яра пшениця,
ячмінь

Обприскування 
культури від фази 
2 – 3 листків до 
виходу в трубку 

культури

15
 +

ПАР Мачо
1

Для розширення спектру дії в боротьбі з падалецею соняшника (види)
у посівах зернових рекомендуємо використовувати у баковій суміші з 
Аксакалом.
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