
Trinity® 590 SC
Uruchom potrójną moc!
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Jak skutecznie chronić plantację zbóż ozimych 
przed chwastami? To pytanie spędza sen 
z powiek niejednemu przedsiębiorcy rolnemu. 
Trafna odpowiedź warta jest w skali kraju miliony 
ton dodatkowo uzyskanego plonu ziarna,  
co przekłada się na miliardy złotych możliwego 
do osiągnięcia ekstra zysku. Jedno jest pewne  
– zdecydowane kroki należy podjąć już jesienią.

Pragniemy przedstawić nasz najnowszy herbicyd 
do jesiennej ochrony zbóż, Trinity 590 SC, który 
jak żaden inny wywiąże się z tego zadania.
Wyjątkowa skuteczność Trinity 590 SC oparta jest 
na współdziałaniu trzech substancji aktywnych, 
skomponowanych w idealnej, opracowanej na 
bazie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń 
polowych proporcji.

Skuteczność preparatu nie jest tylko prostą 
sumą zalet jego trzech składowych. Dzięki 
efektowi synergii udało się uzyskać coś znacznie 
więcej - preparat o wyjątkowych zaletach, który 
pozostawia daleko w tyle większość dostępnych 
dotychczas technologii ochrony herbicydowej.
Nowy preparat Trinity 590 SC to najlepsze 
rozwiązanie herbicydowej ochrony zbóż ozimych.

Uruchom potrójną moc nowego herbicydu  
Trinity 590 SC. Spraw, aby pracowała dla Ciebie!

Trinity 590 SC: 

 gotowy produkt do jesiennej ochrony 
herbicydowej zbóż – nie wymaga  
mieszania z innymi produktami,

 pełne spektrum zwalczanych chwastów,

 długotrwałe działanie – zwalcza chwasty 
później wschodzące,

 działanie doglebowe i nalistne w zbożach 
ozimych,

 brak zagrożenia dla roślin uprawianych 
następczo.

Trinity 590 SC – pełne spektrum  
zwalczanych chwastów

chlorotoluron
250 g/l

pendimetalina
300 g/l

diflufenikan
40 g/l

Trinity 590 SC – gotowy produkt do 
jesiennej ochrony herbicydowej zbóż  
– nie wymaga mieszania z innymi 
produktami

gwiazdnica pospolita przetacznik perskimaruna bezwonna przytulia czepna

tasznik pospolity

miotła zbożowa

jasnota purpurowa

fiołek polny

tobołki polne

chaber bławatek

bodziszek kosmaty

samosiewy rzepaku
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Trinity 590 SC dzięki właściwościom substancji 
aktywnych będących w jego składzie ma zdolność 
do utrzymywania się w wierzchniej warstwie 
gleby. Ta cecha umożliwia długotrwałą i skuteczną 
ochronę przed chwastami. Szczególnie podczas 
łagodnych zim oraz długich wiosen zabezpieczenie 
uprawy przed wtórnymi wschodami chwastów  
jest niezwykle ważne.

Aby Trinity 590 SC wykazało długą i pełną 
skuteczność, niezbędna jest odpowiednia uprawa 
gleby przed siewem zbóż w celu zminimalizowania 
ilości grud. Większe bryły uniemożliwiają 
równomierne rozprowadzenie środka na powierzchni 
gleby, przez co warstwa ochronna Trinity 590 SC  
nie może być pełna.

Trinity 590 SC – rewelacyjne efekty działania  
aż do zbioru!

Trinity 590 SC

Trinity 590 SC

kontrola

Trinity 590 SC dzięki wyjątkowej kompozycji 
i właściwościom substancji zachowuje 
długotrwałą skuteczność działania w okresie 
jesiennym również w stosunku do chwastów 
później wschodzących.
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Diflufenikan – hamuje wytwarzanie 
niezbędnych dla rośliny barwników

Pendimetalina – hamuje podziały komórkowe, 
zatrzymuje powstawanie białek 

Chlorotoluron – hamuje proces fotosyntezy

Trinity 590 SC – potrójne działanie na chwasty

Trinity 590 SC – wysoka skuteczność 
na chwasty w zbożach ozimych

Skuteczność Trinity 590 SC w dawce 2 l/ha  
zastosowanego w fazie od szpilkowania do 3 liści zbóż
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Źródło: doświadczenia przeprowadzone w Polsce  
i Niemczech 2005-2006. Średnia z 16 doświadczeń  

w różnych lokalizacjach, różne gatunki zbóż ozimych.

Trinity 590 SC to herbicyd o działaniu 
kontaktowym oraz systemicznym. Pobierany 
jest przez korzenie, liście i pędy kiełkujących 
chwastów. Skutecznie działa na rośliny w fazie 
kiełkowania, siewek, a w przypadku chwastów 
dwuliściennych do fazy dwóch liści właściwych.
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Pszenica ozima, żyto, 
pszenżyto ozime.

Trinity 590 SC stosować w fazie 2-4 liści zbóż.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

Trinity 590 SC – jesienne zwalczanie chwastów 

Trinity 590 SC – brak zagrożeń 
dla roślin uprawianych następczo

Trinity 590 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin 
uprawianych następczo, gdy wykonano orkę 
na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe 
odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku,  
nie wpływające na późniejszą kondycję roślin.

W przypadku konieczności wcześniejszego 
zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia  
roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być 
uprawiane po wykonaniu 20 cm orki. W przypadku 
uprawy bezorkowej można uprawiać jęczmień jary, 
pszenicę jarą, ziemniaki, groch, fasolę  
(z wyjątkiem fasoli szparagowej).
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Trinity 590 SC 
2-2,5 l/ha 

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie  
rozkładu substancji aktywnych, co skraca  
okres działania środka wiosną.

Dawkę Trinity 590 SC 2 l/ha stosować  
w przypadku mniejszej presji chwastów  
lub gdy chwasty znajdują się w fazie siewek, 
najpóźniej do fazy 2 liści właściwych zboża.



ZESKANUJ KOD

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa, 
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące 

rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

REGION 1
Paweł Szrajner, tel. 504 242 453

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
  Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
  Mariola  Redzimska, tel. 695 290 205

REGION 2
Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
  Diana Podoba, tel. 504 242 576
  Aleksandra Sowińska, tel. 695 290 966

REGION 3
Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
  Mikołaj Ciesielski , tel. 798 685 185
  Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

REGION 4
Daniel Piech, tel. 504 242 573

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
  Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

REGION 5
Waldemar Mendel, tel. 504 242 509

Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI
  Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
  Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
  Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497

Zadzwoń do doradcy!
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