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CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE PENTRU A MENȚINE CULTURILE
CURATE ȘI PENTRU A OBȚINE PRODUCȚII SIGURE.
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SAFARI® DUOACTIVE – CEL MAI NOU ERBICID PENTRU SFECLĂ

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ triflusulfuron metil 71 g/kg + lenacil  
714 g/kg

FORMULARE granule dispersabile în apă (WG)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA 696PC din 22.04.2021
CLASĂ CHIMICĂ grupa 2; 5
CULTURI sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră
DOZĂ/HA 210 g/ha
TRATAMENTE Maxim 3 aplicări /sezon
APLICARE Post-emergent, BBCH 10-BBCH39

Triflusulfuron metil este un membru al grupului de erbicide sulfonilureice, care sunt inhibitori 
specifici ai enzimei acetolactat sintază (ALS). Inhibarea enzimei ALS duce la încetarea rapidă a 
diviziunii celulare și creșterea plantelor.
Lenacil determină inhibarei fotosintezei. Lenacil este absorbit de plante în primul rând de 
rădăcini, dar poate fi și foliar. Se translocă în plantă prin xilem, are o acțiune sistemică și 
migrează către site-urile sale de acțiune. Buruienile nu trebuie sa fie dezvoltate mai mult de 2 
frunze la momentul aplicării. 
Cel mai bun control este realizat atunci când solul este umed, bine mărunţit şi fără resturi 
vegetale. Ploaia favorizează transportul substanței active lenacil în plantă.

MODUL DE ACŢIUNE AL ERBICIDULUI SAFARI® DUOACTIVE

SAFARI® DUOACTIVE se aplică post-emergent, de la stadiul de cotiledoane (BBCH 10) până la 
acoperirea a 90% intervalul între rânduri (BBCH 39). Se recomandă aplicarea unui număr maxim 
de 3 tratamente / sezon / cultură la o doză maximă de 210 g/ha/aplicare de produs formulat.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
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Acțiunea celor 2 substanțe active asigură controlul  buruienilor cu frunză lată, inclusiv speciile 
de buruieni problemă din culturile de sfeclă, precum Chenopodium, Brassica, Matricaria și 
Polygonum.

Pentru un control eficient al buruienilor, se recomandă 3 aplicări consecutive la un interval de 
5-7/10 zile sau când apar noi buruieni. Cele mai bune rezultate se obţin atunci când buruienile 
sunt în curs de răsărire - până la 2 frunze. Pentru buruienile rezistente sau mediu sensibile se 
recomandă amestecul cu alte erbicide autorizate pentru sfeclă.

Pentru o absorţie şi translocare mai rapidă, se recomandă folosirea adjuvantului Trend® 90 în 
doza de 250 ml/ha.

Volumul de apă recomandat: 200-400 l/ha

COMBATE EFICIENT BURUIENILE CU FRUNZĂ LATĂ, PENTRU A 
OBȚINE CULTURI CURATE ȘI PRODUCȚII SIGURE

Sinapsis arvensis Thiaspi arvense Geranium pusillum Matricaria recutita Polygonum persicaria  

FMCagro.ro

BURUIENI MEDIU SENSIBILE
Aethusa cynapium (Pătrunjelul câinelui)
Abutilon theophrasti (Teișor)
Ambrosia artemisiifolia (Ambrozie) 
Atriplex patula (Lobodă) 
Chenopodium spp. (Lobodă)
Mercurialis annua (Trepădătoare)
Polygonum aviculare (Troscot)
Polygonum lapathifolium (Iarbă roşie)
Polygonum convolvulus (Hrişcă urcătoare)
Solanum nigrum (Zârnă)
Stellaria media (Rocoină)
Veronica hederifolia (Doritoare)
Veronica persica (Ventrilică)

BURUIENI SENSIBILE
Amaranthus spp. (Știr)
Brassica napus (Rapiţă, samulastră)
Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului)
Fumaria officinalis (Fumariţă)
Galium aparine (Turiţă)
Geranium pusilum (Ciocul berzei)
Lamium spp. (Sugel)
Matricaria recutita (Muşeţel)
Matricaria maritima (Muşeţel sălbatic)
Matricaria inodora (Romaniţă)
Papaver rhoeas (Mac roşu)
Polygonum persicaria (Ardeiul-broaştei)
Raphanus raphanistrum (Ridiche sălbatică)
Sinapis arvensis (Muştar sălbatic)
Senecio vulgare (Spălăcioasa)
Thlaspi arvense (Punguliţă)
Viola tricolor (Trei fraţi pătaţi)
Xanthium strumarium (Cornuţi)
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erbicid post-emergent pentru sfecla 
pentru zahăr şi sfecla furajeră.
spectru larg de combatere, asigură control 
asupra buruienilor cu frunză lată, inclusiv 
speciile de Chenopodium, Brassica, 
Matricaria și Polygonum.
fereastră largă de aplicare.
selectiv pentru toate soiurile de sfeclă de 
zahăr și furajeră.
este compatibil cu erbicidele, fungicidele 
şi insecticidele folosite la cultura de sfeclă 
de zahăr.
2 moduri diferite de acțiune, pentru 
prevenirea apariției rezistenței.
acțiune de lungă durată.
mai ușor de folosit.
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