
Safari® – sokerijuurikas 

Hyväksytyt käyttökohteet

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikkaalla

Ei sovellu pohjavesialueille
Ei peräkkäisen käytön rajoituksia

Käytön rajoitukset
Ei ole 

Samana vuonna saa kylvää
jos käsittelystä 4 kuukatta tai alle vain sokerijuurikasta, rehujuurikasta, 
punajuurikasta, kevätohraa tai pellavaa
vain viljaa
tarkasta myös tankkiseospartnerin rajoitukset 

Seuraavana vuonna saa kylvää 
muita kasveja paitsi lehtivihanneksia
kukkien ja muiden koristekasvien sekä puuvartisten kasvien kylvöä ei 
suositella käsittelystä seuraavien 12 kuukauden aikana



Safari® – sokerijuurikas 

Käyttömäärät ja käsittelyajankohta vesiliukopussi sisältää 30 g

käyttömäärät valitaan rikkakasvilajiston, rikkakasvien kehitysasteen, 
rikkakasvipaineen, maalajin, sään ja tankkiseosvalmisteiden perusteella

Safaria voi käyttää kolmessa ruiskutuksessa 
enintään 90 g/ ha / kasvukausi 

paras vaikutus rikkoihin sirkkalehtiasteella
uusintakäsittely 7-14 päivää myöhemmin kun uudet rikat sirkkalehtiasteella
käytetään enintään 3 kertaa / kasvukausi
vesimäärä 150 – 200 L/ha

Kiinnitteen käyttö: 
Tankkiseokseen lisätään mineraali- tai kasviöljyä 0,5 – 1,0 L/ha
Kuivissa olosuhteissa käytä suurempaa annosta kuin kosteissa

Safari® ajankohdat,  
enintään 3 
käyttökertaa per 
kasvukausi 



Safari® – sokerijuurikas 

Saako tankkisekoittaa typpiliuoksen kanssa
Ei saa

Saako sekoittaa hukkakaura-aineen kanssa
Käsittelyväli hukka-kaura ruiskutuksen jälkeen 3-4 päivää ennen Safari käsittelyä. 
Mikäli ensin ruiskutetaan Safaria, käsittelyväli pitää olla 10-14 päivää. 

Mikä paras vuorokaudenaika ruiskutukselle
Tuulisella säällä ei pidä ruiskuttaa 

Kuinka kauan voi säilyttää tankissa, jos ruiskutus keskeytyy
Ruiskutettava vuorokauden sisällä, pidä sekoittajaa käynnissä pari – kolme kertaa 
päivän aikana

Lämpötilan vaikutus odotettuun tehoon
Tehoaa parhaiten >12°C ja juurikkaat hyvässä kasvussa
Mikäli hallavaara tai hyvin viileissä ja kosteissa oloissa Safaria ei pidä käyttää 
(sokerijuurikas herkkä vioituksille)
Vältettävä ruiskuttamista suurien lämpötilavaihteluiden aikana: kylmät yöt ja lämpimät 
päivät +22-24°C

Mitä tapahtuu jos ruiskuttaa liian aikaisin / myöhään? 
Liian aikaisin – vaikuttaa tehoon
Liian myöhään – rikat yleensä liian isoja, ei tule odotettua tehoa

Aiheuttaako vioituksia jos annos menee vahingossa liian suureksi?
Kasvusto voi ohimenevästi kellastua, kasvu hidastua, jopa pysähtyä noin kahdeksi 
viikoksi



Lue aina käyttöohjeet ja tuotetiedot 
huolellisesti ennen käyttöä.

Varmista kasvinsuojeluaineen 
turvallinen käyttö.

FMC valmisteet vain 
ammattikäyttäjille. 

Lisätietoja www.fmcagro.fi


