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HERBISTAR 200 EC
PROFIL PRODUKTU PODĽA 
REGISTRAČNÉHO ŠTÍTKU

Typ prípravku herbicíd vo forme emulzného koncentrátu 
určený na postemergentnú likvidáciu 
jednoročných dvojklíčnolistových burín v 
pšenici ozimnej, tritikale, raži a jačmeni jarnom

Účinná látka fl uroxypyr 200 g/l; 19,9 % w/w

Formulácia EC - emulzný koncentrát

Plodina pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná, jačmeň 
jarný

Účel použitia jednoročné dvojklíčnolistové buriny

Odporúčaná dávka pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: 
0,6 - 1,0 l/ha, 0,4 - 0,6 l/ha + (20 g) SUPERHERB 
20 SG

jačmeň jarný: 0,25 - 0,4 l/ha + (20 g) 
SUPERHERB 20 SG

Termín aplikácie pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná: aplikujte 
na jar pri teplotách nad +8°C až do rastovej 
fázy. keď je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolien-
kom ( BBCH 26 – 32).
jačmeň jarný: aplikujte v rastovej fáze od 
začiatku do konca odnožovania (BBCH 21-29).

Odporúčané množstvo vody 200-300 l/ha

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Dávka: 0,6 l/ha

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, 
konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, pohán-
kovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný. 
Stredne citlivé buriny: fi alka roľná, hluchavka purpuro-
vá, parumanček nevoňavý.

Dávka: 1,0 l/ha:

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostred-
ná, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, 
lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, kapsička 
pastierska, peniažtek roľný.
Stredne citlivé buriny: fi alka roľná, hluchavka purpuro-
vá, veronika perzská, výmrv repky.

TRISTAR 50 SG

Herbicídy určené na likvidáciu dvojklíčnolistových 

burín v hustosiatych obilninách. 

Vyznačujú sa variabilitou riešení ako v sólo aplikáciách 

tak i v spoločnom TMixe. 

HERBISTAR 200 EC



TRISTAR 50 SG

Spektrum herbicídnej účinnosti: 
Pšenica ozimná, tririkale :

TRISTAR 50 SG 40 g/ha 
Citlivé buriny - pichliač roľný, hluchavka objímavá, hlu-
chavka purpurová, peniažtek roľný, parumanček nevo-
ňavý 
Stredne citlivé buriny - fialka roľná 

Jačmeň jarný 

TRISTAR 50 SG 30 g/ha 
Citlivé buriny - parumanček nevoňavý, nevädza poľná 
Menej citlivé buriny - fialka roľná, lipkavec obyčajný, pe-
niažtek roľný, mrlík biely, hluchavka objímavá.

Spojením prípravkov Tristar 50 SG  a Herbistar 
200 EC do spoločného TMixu získame mimoriad-
ne efektívnu herbicídnu sadu, ktorá ničí viac ako 
25 ťažkých burín na čele s lipkavcom. Efekty účin-
ku sú pozorovateľné už po 2-3 dňoch od aplikácie. 
Plný herbicídny efekt dosiahneme po 7-21 dňoch 
od aplikácie. Obe látky sú zároveň bezpečné pre 
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Tristar 40 g + Adjuvvin 50 ml
dvoklíčnolistové buriny, pichliač roľný

Tristar 30 g + Herbistar 0,4-0,5 l
dvoklíčnolistové buriny, lipkavec obyčajný

Doporučenie pre ozimnú pšenicu
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Tristar 30 g + Adjuvvin 50 ml
dvoklíčnolistové buriny

Tristar 25 g + Herbistar 0,3-0,4 l
dvoklíčnolistové buriny, lipkavec obyčajný

Doporučenie pre jarný jačmeň

PROFIL PRODUKTU PODĽA 
REGISTRAČNÉHO ŠTÍTKU

Typ prípravku herbicídny prípravok vo forme granúl 
rozpustných vo vode, určený na ničenie 
dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, 
tritikale a jačmeni jarnom.

Účinná látka Tribenuron-metyl 500 g/kg (50 % w/w)

Formulácia SG - vodou rozpustné granule

Plodina pšenica ozimná, tritikale, jačmeň jarný

Účel použitia jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač 
roľný

Odporúčaná dávka pšenica ozimná, tritikale: 30 -40 g/ha

jačmeň jarný: 25-30 g/ha

Termín aplikácie pšenica ozimná, tritikale: aplikujte vo fáze 2-6 
pravých listov burín (BBCH 12-16)

jačmeň jarný: aplikujte vo fáze 2-4 pravých 
listov burín (BBCH 12-14)

Odporúčané množstvo vody 200-300 l/ha

následné plodiny. Použitím účinných látok  tribe-
nuron-methyl a fluroxypyr  spájame dva odlišné 
mechanizmy ničenia burín. Výsledkom je dobre 
fungujúca herbicídna sad.  Zároveň tým zabraňu-
jeme vzniku rezistencie burín na jednotlivé účinné 
látky. 

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC = SILNý A HARMONICKý ÚČINOK


