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Рекомендації щодо застосування
Особливості
застосування

Оптимальна температура для застосування +15 
- +25 °С. Рекомендується дотримуватись регла-
менту приготування робочого розчину для водо-
дисперсних гранул.

Сумісність Продукт сумісний з іншими продуктами. Реко-
мендується провести попередній тест на змішу-
ваність.

Вимоги до рН 
робочого розчину від 5 до 9

Норма витрати
робочого розчину

Виноград- 600-800 л/га, Персик, Черешня- 800-
1000 л/га, Суниця- 200-300 л/га.

ТРИНОЛ

Високоефективний фунгіцид для бо-
ротьби зі збудниками хвороб плодо-
во-ягідних культур та винограду

Переваги

• Висока ефективність проти сірої гнилі.

• Покращує лежкість плодів.

• Не викликає резистентності у патогенів.

• Безпечний для споживачів та довкілля.

Характеристики

Вміст діючої речовини фенгексамід, 500 г/кг

Хімічна група похідні піридину

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді

Класифікація ВООЗ ІІІ клас (помірно небезпечний)

1кg

суниця черешня

ви
ноградники

персик

Механізм дії

Норми витрат та строки застосування

Після того, як фенгексамід потрапляє на поверхню рослини утворюється 
плівка, яка запобігає проникненню патогенів до тканини рослини. Ця плівка 
не зникає з поверхні рослини, що забезпечує тривалий період дії фунгіциду. 
Локалізований системний розподіл фенгексаміду в рослині відрізняє його як 
від контактних фунгіцидів, так і від типових системних фунгіцидів.

Культура, 
об’єкт, що
обробляється

Спектр 
дії

Фаза внесення
Норми

витрати,
кг/га

 Макси-
мальна 

кількість 
обробок

Строк
очікування

після
обробки,

діб

Виноградни-
ки

Сіра
гниль

Обприскування
в період
вегетації

1,0 - 1,5 2 15

Персик
Гнилі

плодів
1,0 - 1,5 2 20

Суниці
Сіра

гниль
1,0 - 1,5 2 10

Черешня
Гнилі

плодів
1,0 - 1,5 1 20

Серед хвороб виноградників слід виділити сіру гниль. Ця хвороба 
щорічно знищує врожай винограду на 15-20%. Збудник хвороби має 
здатність паразитувати та рости навіть на відмерлих ділянках рослини. 

Для сірої гнилі, характерна поява коричневих плям на листках і паго-
нах винограду. Сприяє поширенню хвороби волога погода. Хвороба 
починає вражати нижні листки рослини, і підіймається вгору по сте-
блу, тим самим заражаючи всю рослину і її плоди.

Для ефективної боротьби із сірою гниллю виноградники необхідно 
регулярно обробляти з моменту посадки й до збору врожаю. Для бо-
ротьби із хворобою рекомендуємо фунгіцид Тринол, який забезпечить 
надійний захист культури від сірої гнилі. 
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