Będziesz dumny
ze swoich buraków
Safari® 50 WG + Venzar® 500 SC
Ochrona przed chwastami
Utrzymanie wysokiej produktywności plantacji
buraka cukrowego, pomimo ograniczeniom
w dostępności substancji aktywnych, dzięki
doskonale uzupełniającym się właściwościom
dwóch sprawdzonych produktów FMC.

SAFARI® 50 WG

Oryginalny produkt
nie tylko na samosiewy rzepaku
Nalistny herbicyd do zwalczania szerokiego zakresu
chwastów w buraku cukrowym i pastewnym
Niezastąpiony partner w programach zwalczania
chwastów
Niezbędny na samosiewy rzepaku
Najwyższa skuteczność na uciążliwe chwasty
dwuliścienne

Chwasty wrażliwe:
jasnota purpurowa, maruna bezwonna,
psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi,
rdest plamisty, rumianek pospolity,
samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity,
tobołki polne, żółtlica owłosiona

Wycofanie z rynku europejskiego herbicydów
opartych na desmedifamie zachwiało wiarę wielu
plantatorów w możliwość utrzymania wysokiej
produktywności plantacji buraka cukrowego.
Jednak nadal można stworzyć najlepiej plonującym
odmianom buraka cukrowego warunki do
optymalnego rozwoju i wysokiej polaryzacji. Oparcie
programu ochrony o Safari® i Venzar ®, uzupełnione
o nadal dostępne rozwiązania z innych firm, pozwala
kontrolować zachwaszczenie najważniejszych
chwastów buraka. Nie wymaga to wprowadzania
gorzej plonujących odmian odpornych na produkty
niestosowane dotychczas w buraku.

Dawki produktów Safari® i Venzar ® oraz
kompozycja innych produktów muszą być
dostosowane do aktualnych warunków na polu
produkcyjnym: występujących chwastów i ich
faz rozwojowych, faz rozwojowych buraków,
warunków pogodowych i innych.
W sezonach 2019 i 2020 produkty Safari®
i Venzar ® bardzo dobrze sprawdzały się
w kombinacjach z produktami opartymi na
metamitronie, chinomeraku, czy etofumesacie.

Przykładowy program ochrony oparty na produktach
Safari® i Venzar ®:
1. Safari® 15 g/l
+ metamitron+chinomerak (525+40 g/l) 1,5 l/ha
+ adiuwant
2. Safari® 15 g/l + Venzar ® 0,2 l/ha
+ metamitron+chinomerak (525+40 g/l) 1,5 l/ha
+ chlopyralid (600 g/l) 0,15 l/ha + adiuwant
3. Safari® 15 g/l + Venzar ® 0,3 l/ha
metamitron+chinomerak (525+40 g/l) 1,5 l/ha
+ adiuwant

Efekty stosowanie tego programu w GR Łukaszów 2019.
Rozwiązanie okazało się wysoce skuteczne pomimo
braku zastosowania desmedifamu, jak i fenmedifamu.

VENZAR® 500 SC

Każdy burak chroniony
przed chwastami
Nalistny i doglebowy herbicyd, zwalczający
najważniejsze chwasty dwuliścienne w buraku
Dzięki działaniu odglebowemu zabezpiecza
plantację przed wtórnym zachwaszczeniem
Dodany w ostatnim zabiegu eliminuje potrzebę
stosowania kolejnych zabiegów
Zwalcza większość chwastów dwuliściennych
ograniczających wzrost buraków
Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, niezapominajka polna,
poziewnik szorstki, przetacznik perski,
rdest powojowy (rdestówka powojowata),
rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity,
tobołki polne, wilczomlecz obrotny,
żółtlica drobnokwiatowa

ZAKRES STOSOWANIA
I DAWKI:

Produkt

Zalecana
Termin
dawka
stosowania
stosowania

Safari®
50 WG

30 g/ha
maksymalnie 3
razy w sezonie
wegetacyjnym

Od fazy liścieni
buraków do
momentu
90% zwarcia
międzyrzędzi
(BBCH 10-39)

Venzar®

Maksymalna
dawka
w zabiegu
jednorazowym
– 1,0 l/ha

Środek stosować od
wschodów do fazy
2 liści chwastów,
nie wcześniej niż
w fazie liścieni
buraka (BBCH 10),
ale nie później niż
do 10% pokrycia
powierzchni gleby
przez rośliny buraka
(BBCH 31).

500 SC

DBAJ O SWOJE BURAKI,
STOSUJ TYLKO ORYGINALNE,
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
Z FMC
Uszkodzenia upraw
po stosowaniu
podrobionych
środków ochrony
roślin.

NIE RYZYKUJ, STOSUJ TYLKO
ORYGINALNE PRODUKTY!
ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM
BEZPIECZEŃST WA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZY TA J INFORMACJE
ZAMIESZCZONE W ET YKIECIE I INFORMACJE DOT YCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ
UWAGĘ NA ZWROT Y WSKAZUJĄCE RODZA J ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGA J
ŚRODKÓW BEZPIECZEŃST WA ZAMIESZCZONYCH W ET YKIECIE.

Nasi przedstawiciele

1. Katarzyna Pośpiech 882 434 314
katarzyna.pospiech@fmc.com

2. Dominika Lisowska 784 585 238
dominika.lisowska@fmc.com

3. Katarzyna Stasilewicz 538 810 697
katarzyna.stasilewicz@fmc.com

4. Jakub Bednarczyk 604 752 458
jakub.bednarczyk@fmc.com

5. Marek Jackowski 538 810 703
marek.jackowski@fmc.com

6. Adam Chrzanowski 604 118 582
adam.chrzanowski@fmc.com

7. Marek Dąbrowski 604 403 905
marek.dabrowski@fmc.com

8. Przemysław Brzozowski 538 810 689
przemyslaw.brzozowski@fmc.com

9. Jacek Jagielski 664 179 000
jacek.jagielski@fmc.com

10. Mateusz Markowski 692 173 590
mateusz.markowski@fmc.com

11. Grzegorz Chmielniak 660 618 732
grzegorz.chmielniak@fmc.com

12. Krzysztof Witkowski 735 207 213
krzysztof.witkowski@fmc.com

13. Leszek Konior 532 510 444
leszek.konior@fmc.com
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