
Gotowe, kompleksowe rozwiàzanie
w walce z chwastami dwuliÊciennymi
w uprawie buraków cukrowych.
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Zestaw Safari® - Safen
zakres stosowania

Zestaw Safari® - Safen
wskazówki praktyczne

Gotowy zestaw Safari® - Safen jest kompleksowym
rozwiàzaniem na chwasty dwuliÊcienne w uprawie
buraka cukrowego. Sk∏ada si´ on z trzech preparatów: 

• Safari® 50 WG – Êrodek do zwalczania chwastów
dwuliÊciennych, w tym szczególnie ucià˝liwych
(np. rumianowate, samosiewy rzepaku,
przytulia czepna, szar∏at szorstki). 

• Safen Compact 160 EC – jest Êrodkiem zawierajàcym
fenmedifam (80g/l) i desmedifam (80g/l) -
dwie dobrze znane substancje aktywne
do zwalczania chwastów dwuliÊciennych,
w tym tak popularnej komosy bia∏ej. 

• Trend® 90 EC – adjuwant (wspomagacz).

Powy˝szy zestaw (Safari® 2x30g, Safen® Compact 2l, 
Trend® 2x150ml) znajduje si´ we wspólnym
opakowaniu jednostkowym. 

szar∏at szorstki

rumian polny

komosa bia∏a

przytulia czepna

rdest powojowaty

Zakres zwalczanych chwastów
przez program Safari® – Safen®:

blekot pospolity, dymnica pospolita, gorczyca polna,
jasnoty, komosa bia∏a, kurzyÊlad polny, maki,
niezapominajka polna, pokrzywa ˝egawka,

poziewnik szorstki, przetacznik perski 
i inne przetaczniki, przytulia czepna , psianka czarna,
rdest kolankowaty, rdest plamisty, rdest powojowaty

i rdest ptasi, gatunki rumianowate,
rzodkiew Êwirzepa, samosiewy rzepaku,

szar∏at szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity,
tobo∏ki polne, wilczomlecz obrotny,

˝o∏tlica drobnokwiatowa.

Proponowany przez firm´ DuPont program zwalczania chwastów
przy udziale zestawu Safari® - Safen uwzgl´dnia rodzaj i poziom
zachwaszczenia, przebieg wegetacji wiosennej i letniej,
jak równie˝ kryteria ekonomiczne. 
Podstawà dla opracowania programu sà jak zawsze licznie prowadzone
przez firm´ DuPont badania terenowe i doÊwiadczenia polowe. 

Przyk∏adowy program zwalczania chwastów z udzia∏em
zabiegu przedwschodowego: 

Przedwschodowo Venzar® 80 WP 0,5 kg/ha

I zabieg powschodowy Safari® 50 WG 30g/ha + Safen Compact 160 EC 1- 1,5 l/ha
+ Trend® 90 EC w st´˝eniu 0,05% 

II zabieg powschodowy Safari® 50 WG 30g/ha + Safen Compact 160 EC 1 – 1,5l/ha
+Trend® 90 EC w st´˝eniu 0,05%

+ Venzar® 80 WP 0,25 kg/ha

Przyk∏adowy program zwalczania chwastów z udzia∏em
tylko zabiegów powschodowych:

I zabieg Safari® 50 WG 30g/ha + Safen Compact 160 EC 1- 1,5 l/ha
+Trend® 90 EC w st´˝eniu 0,05%

II zabieg Safari® 50 WG 30g/ha + Safen Compact 160 EC 1- 1,5 l/ha
+Trend® 90 EC w st´˝eniu 0,05% 

III zabieg Safari® 50 WG 30g/ha + Safen Compact 160 EC 1 – 1,5l/ha
+Trend® 90 EC w st´˝eniu 0,05% + Venzar® 80 WP 0,25 kg/ha 

Pierwszy zabieg wykonuje si´ na chwasty znajdujàce si´ w fazie liÊcieni,
kolejne po oko∏o 5-10 dniach od poprzedniego - na nowe wschody chwastów. 
Ârodek Venzar® 80 WP dodany do ostatniego zabiegu powschodowego
ma za zadanie walk´ z tzw. wtórnym zachwaszczeniem, a tak˝e ma
wyd∏u˝yç dzia∏anie tego zabiegu.


