
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 
Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! 

 
ТРИБЕ 

Широкоспектърен хербицид при пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале. 
Група на резистентност В (HRAC) 

                        

 
 
ВНИМАНИЕ 
Предупреждения за опасност: 
H317 Може да предизвика алергична реакция по кожата 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
Препоръки за безопасност:  
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила. 
P 305+351+338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение 
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е 
възможно. Продължавайте да промивате.  
P391 Съберете разлятото. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното законодателство. 
Допълнително етикетиране: 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата 
опаковка. ( Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна 
защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на 
ферми или пътища). 
SPo 2 Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 
SPe 3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води с цел 
опазване на водните организми, които не са обект на третиране.  
SPe 3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи с цел 
опазване на неприцелните растения които не са обект на третиране. 
EUH 401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват 
инструкциите за употреба 
 
Съдържание на активното вещество – трибенурон – метил 750 г/кг (75% w/w) 
Функция на продукта – хербицид. 
Вид на формулацията – вододиспергируеми гранули (ВГ) 
Разрешен за употреба в Република България със Заповед №: РД 11-414/ 10.03.2015г. и  
Заповед №: ПД 11-183/03.02.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и 
Разрешение № 01307-ПРЗ/2-15.02.2016 г. 
Категория на употреба - втора професионална  
Област на приложение на продукта (Разрешени употреби): 



Култури Плевели Доза (г 
продукт/дка) 

Момент на приложение 

Пшеница, ечемик 
(зимен и пролетен),  
овес (зимен и 
пролетен), ръж и 
тритикале 

Едногодишни 
широколистни 
плевели 

2 г / дка Прилага се във фаза на 
културата BBCH 12-39: от два 
листа разтворени до флаговият 
лист е напълно разтворен, 
лигулата е едва видима.  

Да не се прилага след фаза ВВСН 39 на културата.  
Да не се прилага преди края на месец февруари в годината на реколтиране. 

Количество работен разтвор: 10 – 60 л /дка. 
Максимален брой приложения при култура / сезон: 1 (през есента или през пролетта). 
Техника на приложение: конвенционална наземна техника при налягане от 2 - 3 бара и 
средна капка. Трябва да се постигне добро покритие на плевелите с работният разтвор.  
Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: не е 
приложимо. 
 
Контролирани плевели 
ТРИБЕ 75 ВГ постига най-добър контрол, когато се прилага при млади и в активен растеж 
плевели (фаза на плевелите 2-4 същински лист). 
Контролирани плевели: Врабчови чревца (Stellaria media), Медицинска лайка (Matricaria 
recutita), Мъртва червена коприва ( Lamium purpureum), Полска теменужка ( Viola 
arvense), Плюскавиче (Silene alba), Полегнала песъчарка (Arenaria serpyllifolia), Рожец 
(Cerastium fotanum), Дрипавка (Crepis spp), Обикновен сгърбун (Lapsana comunis), 
Corrigiola litoralis, Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Трицветна 
теменужка (Viola tricolour), Плоскосеменно великденче (Veronica chamaedrys), Бяла куча 
лобода (Chenopodium album striatu.), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris),  Полски 
пролез (Mercurialis annua), Синьо огнивче (Anagallis foemina), Лечебен росопас (Fumaria 
officinalis), Черен синап (Brassica nigra), Бръшлянолистно великденче (Veronica 
hederifolia), Обикновен мак (Papaver rhoeas), Млечка (Euphorbia exigua), Войничица 
(Descurainia sophia), Персийско великденче (Veronica persica), Обикновенна лепка 
(Galium aparine), Салата компасна (Lactuca serriola), Поветицовидно фасулче (Fallopia 
convolvulus), Shepherdia spp, Трирога лепка (Galium tricornutum), Hyperico umimberbe, 
Anacyclus clavatus, Бяла куча лобода (Chenopodium album), Пача трева (Polygonum 
aviculare), Копър (Anethum gravelescens), Колендро (Bifora radians), Двуредка (Diplotaxis 
spp.), Скърбица (Miagrum perfoliatum), Oxalis cernua, Синя метличина (Centaurea cyanus), 
Изрязанолистен здравец (Geranium dissectum), Лютиче (Rannunculus spp.), Лапад (Rumex 
spp.). 
 
Механизъм на действие: този продукт съдържа трибенурон – метил, инхибитор на 
ацетолактат синтазата (ALS) и е класифициран като група Б от Комитета, който изучава 
резистентността на растенията към хербицидите (Herbicide Resistance Action Committee). 
Следва да бъде приета стратегия за предотвратяване появата на резистентност. 
 
Фитотоксичност: ТРИБЕ 75 ВГ прилаган съгласно инструкциите в този етикет не води 
до проява на фитотоксичност. 
 
Приготвяне на работния разтвор: напълнете половината от резервоара на пръскачката с 
чиста вода и включете бъркалката. Прибавете препоръчаното количество от продукта в 



резервоара и допълнете с вода до необходимият обем. Разбъркването трябва да продължи 
докато сместа в резервоара се изпръска. Използвайте работният разтвор веднага след 
приготвянето му. 
 
Почистване на оборудването: важно е, веднага след приключване на третирането и 
преди повторно използване, резервоара на пръскачката, щангите, филтрите, маркучите и 
дюзите да се измият добре, за да се премахнат всички остатъци от ТРИБЕ 75 ВГ: 
1. Източете напълно резервоара на пръскачката, измийте щангите и маркучите с чиста 
вода. Източете отново. 
2. Напълнете половината от резервоара на пръскачката с чиста вода и добавете белина (с 
10 % съдържание на активен хлор), в съотношение 2,5 л белина : 1000 л вода. Допълнете 
резервоара с вода. Промийте през щангите и маркучите, след което оставете бъркалките 
включени за 10 мин. След това източете напълно пръскачката. 
3. Свалете дюзите и филтрите, накиснете ги за времето през което се почиства резервоара 
на пръскачката в разтвор на белина направен от 250 мл белина: 10 л вода. 
4. Промийте два пъти резервоара, щангите и маркучите с чиста вода. 
Уверете се, че всички замърсявания от външната страна на резервоара са премахнати чрез 
измиване с чиста вода. 
 
Мерки за първа помощ:  
Вдишване: преместете пострадалият на чист въздух.  
Контакт с кожата: измийте с вода. 
Контакт с очите: незабавно измийте обилно с вода, също и под клепачите в продължение 
на най-малко 15 минути. 
Поглъщане: изплакнете устата с вода и потърсете медицинска помощ.  
Съвет за лекаря: Няма специфичен антидот. Симптоматично лечение. 
Център за първа помощ в Република България 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409 (денонощен) 
poison_centre@mail.orbitel.bg       
http://www.pirogov.bg 
 
Работа с продукта: 
По време на работа да не се яде, пие или пуши. Измийте ръцете си след употреба. Свалете 
замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в местата за хранене.  
 
Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворен и на сухо, 
хладно и добре вентилирано място. Да се съхранява в подходящ склад за пестициди. Да се 
съхранява далече от храни и напитки за хора и животни. 
 
Подходящи средства за гасене на пожар: воден спрей (да не се разпръсква), сух 
гасителен прах, пяна, въглероден диоксид. 
 
Указания за безопасно унищожаване на остатъци от продукта и празните опаковки: 
След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя 
под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните 
опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и 
да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се 
изхвърлят само на места за събиране на опасни  или специални отпадъци. Не изхвърляйте 
ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, 



остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение 
по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците. 
 
Срок на годност: …………………….. 
Партиден № : виж опаковката 
Дата на производство: виж опаковката 
Нетно съдържание: …………………….. 
 
Притежател на разрешението:  
Sharda Europe b.v.b.a.  
Jozef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek 
Belgium 
Tel. +32 (0)2 466.44.44 
 
Лице, което пуска на пазара:   


