
Safir® 125 SC
Bogactwo zalet!

  fungicyd – epoksykonazol
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Warunki środowiska, a szczególnie mokre lata,
mogą sprzyjać rozwojowi septoriozy liści zbóż.
Choroba ta jest bardzo groźna ze względu na straty,
jakie może powodować w plonie – nawet do 25%! 

Safir 125 SC jest fungicydem o działaniu 
systemicznym – wnika do tkanek rośliny i jest 
w nich rozprzestrzeniany. Po aplikacji na liście
jest bardzo szybko wchłaniany oraz  transportowany
w górę rośliny, przez co zapewnia nieprzerwaną
i długą ochronę.

Safir 125 SC:

 zawiera najbardziej aktywny triazol  
(epoksykonazol) w historii ochrony zbóż  
ozimych i jarych,  

 skutecznie działa na kluczowe choroby  
grzybowe zbóż w fazie liścia flagowego (T2)  
(septorioza liści, mączniak prawdziwy, rdze), 

 potrójne działanie: zapobiegawcze,  
interwencyjne oraz wyniszczające,

 niezastąpiony w zwalczaniu chwościka buraka,

 skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą,

 doskonały partner do mieszanin zbiornikowych.

1  przed pojawieniem się objawów  
na roślinie (działanie zapobiegawcze),  

2  krótko po rozpoczęciu infekcji  
(działanie interwencyjne), 

3  w dalszych etapach rozwoju choroby  
w celu niszczenia grzybni i zarodników,  
co zapobiega wtórnym infekcjom  
i dalszemu rozprzestrzenianiu się  
choroby (działanie wyniszczające).

Safir 125 SC – kompleksowy sposób walki  
z chorobami grzybowymi

Safir 125 SC może być
stosowany na każdym
etapie rozwoju choroby:

Septorioza 
liści
- do 25%
strat 
w plonie
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Safir 125 SC 
– ochrona przed 
najgroźniejszymi 
chorobami zbóż

Zakres chorób zwalczanych przez Safir 125 SC w zbożach ozimych i jarych

Safir 125 SC – niezawodny fungicyd 
w ochronie zbóż ozimych i jarych

Safir 125 SC – udowodniona skuteczność 
w zwalczaniu najważniejszych chorób  

grzybowych w uprawach zbóż

septorioza liścimączniak prawdziwy septorioza plew

rdza jęczmienia plamistość siatkowarynchosporioza rdza brunatna

mączniak
prawdziwy

septorioza
liści

rdza
brunatna

septorioza
plew

ryncho-
sporioza

rdza 
jęczmienia

plamistość
siatkowa

pszenica ozima

pszenica jara

żyto

pszenżyto ozime

jęczmień jary
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Safir 125 SC – skuteczne działanie 
w fazie liścia flagowego (T2)

Safir 125 SC – idealny do mieszaniny zbiornikowej  
z Phoenix® 500 SC – nowość w ochronie zbóż  

w fazie liścia flagowego

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime.
Termin stosowania: od początku fazy strzelania 
w źdźbło do końca fazy kłoszenia; zabiegi wykonać 
z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.
Zalecana dawka: 1 l/ha.

Phoenix 500 SC zawiera folpet – nową substancję 
biologicznie czynną z grupy chemicznej ftalimidów, 
dotąd nie stosowaną w ochronie pszenicy oraz 
jęczmienia.

Żyto, jęczmień jary.
Termin stosowania: od początku fazy strzelania 
w źdźbło do początku fazy kłoszenia; zabiegi 
wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych 
objawów choroby.
Zalecana dawka: 1 l/ha.

Pszenica ozima.
- mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew.
Termin stosowania: zapobiegawczo lub  
po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,  
od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 
Safir 125 SC 0,75 l/ha + Phoenix 500 SC 1,5 l/ha.

21 
początek

krzewienia

21 
początek

krzewienia

31 
widoczne
pierwsze 
kolanko

31 
widoczne
pierwsze 
kolanko

37
widoczny

nierozwinięty
liść flagowy

37
widoczny

nierozwinięty
liść flagowy

47
otwarta pochwa

liściowa liścia
flagowego

47
otwarta pochwa

liściowa liścia
flagowego

59 
całkowicie
widoczny

kłos

59 
całkowicie
widoczny

kłos

65 
połowa

pylników
wykształcona

65 
połowa

pylników
wykształcona

73 
początek

dojrzałości
mlecznej

73 
początek

dojrzałości
mlecznej

51 
początek
kłoszenia

51 
początek
kłoszenia

Safir 125 SC 0,75 l/ha + Phoenix 500 SC 1,5 l/ha

Safir 125 SC 1 l/ha
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Safir 125 SC w buraku cukrowym 
może być stosowany po pojawieniu się  
pierwszych objawów chorób.

Safir 125 SC skutecznie zwalcza najgroźniejsze 
choroby grzybowe buraka cukrowego

chwościk buraka

Średnia skuteczność epoksykonazolu na podstawie 
doświadczeń wykonanych w Polsce.  
Zabieg wykonany po wystąpieniu pierwszych 
objawów choroby.

Burak cukrowy.

Zakres stosowania: chwościk buraka,  
brunatna plamistość liści buraka,  
mączniak prawdziwy buraka.

Termin stosowania: od końca fazy zakrywania 
międzyrzędzi, po zauważeniu pierwszych  
objawów chorób. 

Maksymalna liczba zabiegów  
w sezonie wegetacyjnym: 2.

Zalecana dawka: 1 l/ha.

Safir 125 SC – skuteczność  
w zwalczaniu chwościka buraka.

Safir 125 SC 1 l/ha

chwościk 
buraka

mączniak 
prawdziwy 

buraka

brunatna 
plamistość 
liści buraka
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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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