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Saper 500 SC

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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

HERBICYD
do upraw pszenicy ozimej
i pszenżyta ozimego

1

uniwersalny w zastosowaniu: doglebowo oraz nalistnie

2

niezawodny w zwalczaniu fiołka polnego i przytuli czepnej,
wspomaga zwalczanie miotły zbożowej

3

odznacza się długim działaniem w glebie

4

zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym

5

doskonały komponent do jesiennych mieszanin

6

najlepiej działa na chwasty w fazie kiełkowania

Saper 500 SC
Skuteczna i dobrze znana substancja aktywna diflufenikan popularnie zwana „DFF” działa
zarówno doglebowo, jak i nalistnie na uporczywe chwasty dwuliścienne, ograniczając także rozwój
miotły zbożowej. Ogromną zaletą produktu jest bardzo wysoka skuteczność zwalczania fiołków.
Charakterystycznym objawem działania jest bielenie chwastów.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ZASTOSOWANIE

SAPER 500 SC jest koncentratem w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Preparat pobierany
jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie
chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna
wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy
uzyskujesię stosując środek we wczesnych fazach
rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania
lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

ZWALCZA NASTĘPUJĄCE CHWASTY
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik
perski, wyka ptasia, maruna bezwonna, miotła zbożowa,
przytulia czepna.

• Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

0,24 – 0,3 l/ha

• Termin stosowania: Zabieg wykonywać do końca wegetacji
jesiennej, ale nie później niż do końca fazy 3 węzła
krzewienia (BBCH 14-23).
• Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

• Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

OPTYMALNY KOMPONENT DO JESIENNYCH MIESZANIN HERBICYDOWYCH
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 na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

www.saper.info.pl

