Butisan Star
®

Pamirškite kibiuosius
lipikus ir kitas piktžoles
rapsų pasėliuose!

Butisan Star
®

Butisan® Star yra sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, efektyvus prieš dviskiltes piktžoles
taip pat ir kai kurias vienaskiltes, tokias kaip dirvinė smilguolė ir vienmetė miglė žieminių ir
vasarinių rapsų laukuose.
Jis sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: metazachloro (333 g/l) ir kvinmerako (83 g/l).
Dvi skirtingo veikimo veiklios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą.

• Platus veikimo spektras
prieš piktžoles
• Veikia piktžoles per lapus
ir per dirvą
• Pasižymi ilgu dirviniu veikimu, stabdo naujų piktžolių
augimą
• Patikimas veikimas žieminiuose rapsuose iki
pavasario

Butisan® Star veikia ir per šaknis (dirvą), ir per augalų lapus.
Metazachloras į piktžoles patenka daugiausiai per šaknis ir iš dalies per
dygstančius daigelius (hipokotilius), o kvinmerakas pasisavinamas per
lapus ir šaknis ir gali būti pernešamas augale tiek akropetaliai, tiek bazipetaliai (į viršų ir į apačią). Dėka kvinmerako veiksmingumas nuo lipikų,
notrelių, veronikų, vienmečių miglių, daržinių žliūgių, dirvinių aguonų yra
labai geras, tiek iki piktžolėms sudygstant, tiek po sudygimo.
Butisan® Star efektyviausias esant drėgnai dirvai. Butisan® Star geriausiai paveikia piktžoles, kai jos yra ankstyvajame vystymosi tarpsnyje, ne
didesnės kaip 3–4 lapeliai (BBCH 00–14). Efektyvumas būna geresnis piktžoles purškiant kuo anksčiau.

Žieminiai ir vasariniai rapsai:
Norma: 2,0–2,25 l/ha Butisan® Star.
Mažesnė norma rekomenduojama
gerai įdirbtose, lengvesnėse, mažiau
humuso turinčiose dirvose;
didesnė – sunkesnėse, durpingose ir
daug humuso turinčiose dirvose.
Butisan® Star galima naudoti tiek
PRIEŠ, tiek PO po piktžolių sudygimo – nepriklausomai nuo rapsų
augimo tarpsnio.

Butisan® Star 2,0–2,25 l/ha
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