
TRIMAX 50 SG
Erbicid selectiv sulfonilureic pentru combaterea postemergentă a buruienilor dicotiledonate 
din culturile de grâu de toamnă, triticale de toamnă şi orz de primăvară.

Omologat în România cu certificat de omologare nr: 054PC din 29.09.2014

Substanță activă: tribenuron-metil
Concentrație: 500 g/kg
Formulare: granule solubile în apă

MOD DE ACŢIUNE
Trimax 50  SG  este un erbicid sub formă de granule solubile în apă, destinat controlului buruienilor 
dicotiledonate din culturile de grâu de toamnă, triticale şi orz de primăvară.
Trimax 50 SG este un erbicid selectiv cu activitate sistemică. Produsul este absorbit de frunze şi 
translocat în punctele de creştere, unde inhibă diviziunea celulară, producând astfel încetarea 
creşterii şi dezvoltării buruienilor. Descompunerea rapidă a produsului în sol limitează posibilitatea 
de absorbţie de către rădăcini. Produsul controlează o serie de specii de buruieni dicotiledonate  
anuale și unele perene. Efectul de combatere a buruienilor se obţine între 7-21 zile dupa aplicarea 
produsului. Rapiditatea efectului depinde de faza de creştere a buruienilor şi de condiţiile atmosferice 
– temperatură, umiditatea aerului precum şi de ritmul de dezvoltare al buruienilor. Cea mai bună 
eficacitate  este garantată prin utilizarea produsului pe plante tinere, buruieni care cresc intensiv. 
Produsul în dozele recomandate este selectiv pentru cereale în perioada de la două frunze până 



în faza celui de al doilea internod. Produsul  poate fi folosit pe toate tipurile de sol, unde se cultivă 
cerealele. Seceta sau ploaia care apar în timpul sau în scurt timp după intervenţie, reduc absorbţia 
produsului şi în consecinţă  pot  afecta eficienţa acestuia.

Produsul este omologat în culturile:

CULTURA AGENT DE DĂUNARE DOZE

Grâu de toamnă Buruieni dicotiledonate • 30 - 40  gr/ha 

Triticale anuale și perene

Orz de primăvară Buruieni dicotiledonate anuale și perene • 25 -30 gr/ha

Spectru de buruieni combătute și fenofazele aplicării:
TRIMAX 50 SG aplicat la - cereale de toamnă

1. GRÂU DE TOAMNĂ, TRITICALE DE TOAMNĂ
Produsul trebuie să fie aplicat primăvara, după începerea creşterii vegetative, de la faza de înfrățire 
până la formarea celui de-al doilea internod .

TRIMAX 50 SG la 40 g/ha:
Buruieni sensibile, de exemplu: 
Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense, Lamium amplexicaule, Stellaria media, Thlaspi arvense, 
Matricaria maritima, Veronica arvensis, Centaurea cyanus, Chenopodium album.
Buruieni cu sensibilitate moderată, de exemplu: Viola arvensis, Galium aparine
În cazul dezvoltării masive a Viola arvensis şi Galium aparine sau dacă buruienile se află într-o stare 
de dezvoltare mai avansată, precum şi în condiţii care nu sunt favorabile activităţii produsului (secetă, 
temperatură scăzută) aplicaţi TRIMAX 50 SG amestecat în recipient cu un adjuvant (de exemplu 
Asystent+ la 0,05 – 0,1 l/ha).



TRIMAX 50 SG la 30 g/ha:
Buruieni sensibile, de exemplu: Capsella bursa-pastoris, Veronica arvensis, Stellaria media, Centaurea 
cyanus, Galium aparine 
Buruieni cu sensibilitate moderată, de exemplu: Viola arvensis, Cirsium arvense, Lamium amplexicaule, 
Thlaspi arvense, Matricaria maritima.

TRIMAX 50 SG aplicat la - cereale de primăvară

2. ORZ DE PRIMĂVARĂ
Produsul trebuie să fie aplicat la începutul fazei de înfrațire până la formarea primului internod.

TRIMAX 50 SG la 30 g/ha:
Buruieni sensibile, de exemplu: 
Capsella bursa-pastoris, Stellaria media, Matricaria maritima, Centaurea cyanus
Buruieni cu sensibilitate moderată, de exemplu: 
Viola arvensis, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Lamium amplexicaule, Galium aparine
Pentru a spori eficienţa împotriva Chenopodium album şi Galium aparine, precum şi în condiţii 
nefavorabile activităţii produsului, aplicaţi Trimax 50 SG amestecat în recipient cu un adjuvant (de 
exemplu Asystent + la 0,05 – 0,1 l/ha).

TRIMAX 50 SG la 25 g/ha:
Buruieni sensibile, de exemplu: 
Capsella bursa-pastoris, Stellaria media
Buruieni cu sensibilitate moderată, de exemplu: 
Viola arvensis, Thlaspi arvense, Chenopodium album, Matricaria maritima , Centaurea cyanus, Lamium 
amplexicaule, Galium aparine

Volumul de apă recomandat: 200-300 l/ha 



ATENȚIONARE
1. În condiţii de deficiente  hidrice  în sol sau in  atmosferă se recomandă utilizarea adjuvantului 

Asystent   în doza de 0.05%.
2. Pentru o combatere superioară a turiţei la infestări puternice sau aflată în faze avansate de 

creștere se recomandă amestecul produsului cu fluroxipir în doză de 0,4l/ha.
3. Pentru o combaterea pălămidei aplicarea produsului  se face când buruiana are maxim 10-15 

cm înălţime (4-6 frunze). Pentru acoperirea spectrului diversificat de buruieni cu frunză lată 
combătute, Trimax 50 SG, se poate amesteca în rezervorul mașinii de tratat cu erbicide pe bază 
de  fluroxipir.

SOLUȚII  PROPUSE  DE  INNVIGO
 Cereale de toamnă

Trimax 50 SG – 30 g/ha
+ Galaper 200 EC 0,4l/ha   

Galmet 20 SG – 30 g/ha
+ Galaper 200 EC  0,4l/ha + Asystent 0,1l/ha

Soluții integrate
de combatere a buruienilor 
în culturile de cereale 
păioase



 Cereale de primăvară (orz de primăvară)
    Galmet va fi aplicat din faza de 3 frunze, până în faza de infrățire-cel tarziu

Produs pt combatere Avena
+ GALMET 20 SG – 20 g/ha 

GALMET 20 SG – 20 g/ha
+ GALAPER 200 EC 0,25 – 0,4l/ha

GALMET 20 SG – 30 g/ha
+ Asystent 0,1l/ha

 Grâu de toamnă, triticale de toamnă, cereale de 
toamnă

     Produsul va fi aplicat din faza de infrățire până la apariția frunzei stindard

In conditii de infestare severa
cu buruieni-problema

Galmet 20 SG – 20 g/ha
+ clorotoluron 500 SC – 1,5l/ha

Galmet 20 SG – 20 g/ha
+ clorotoluron 500 SC – 1,5l/ha

+ DFF 75 g/ha

* Pentru fiecare amestec este necesară adaugarea unui adjuvant - ASYSTENT+ în doza de 0,1l/ha


