
Uzvarētājs ir

Jūsu Rapsis!

Butisan® Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds

ziemas un vasaras rapša sējumos



Optimālais apstrādes laiks ar Butizānu Stāru

ir sākot no brīža pēc rapša sējas līdz nezāļu

dīgļlapu stadijai, t.i., 4 - 7 dienas pēc sējas.

Piemēram, ganu plikstiņu visefektīvāk var

apkarot tieši šajā laikā. Apstrādājot vēlāk,

jārēķinās ar efektivitātes samazināšanos

pret šīm nezālēm.

Pret ķeraiņu madaru, panātrēm un

veronikām u.c. nezālēm Butizāns Stārs

saglabā augstu efektivitāti līdz pat šo

nezāļu pirmo īsto lapu stadijai.

Butisan® Star

No sējas līdz nezāļu
dīgļlapu stadijai

No sējas līdz nezāļu
pirmo īsto lapu stadijai

Ķeraiņu madara
Panātres
Veronikas
Lapsastes
Rudzu smilga
Maura skarene
Lāčauzas

Kumelītes
Virza
Plikstiņš
Magones
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2,0 – 2,5 l/ha

2,5 – 3,0 l/ha

Optimālais Butizāna Stāra lietošanas laiks

iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni,

gan caur lapām,

saglabā iedarbību vairākus mēnešus,

ziemas rapša sējumos turpina darboties

arī pavasarī,

iespējams elastīgi izvēlēties apstrādes

laiku atkarībā no nezāļu spektra un

klimatiskajiem apstākļiem.

Zīda magoneĶeraiņu madara Tīruma kumelīte



Butisan® Star

līdz 100%
Ķeraiņu madara

Kumelītes

Panātres

Parastā virza

Veronikas

Zīda magone

Melnā naktene

Blusu sūrene

Parastā salātene

Parastā krustaine

Ganu plikstiņš*

Rudzu smilga

Maura skarene

Lapsaste

70 – 90%
Baltā balanda

Sīkā nātre

Tīruma zvēre

Maura sūrene

Vējagriķis

Balodenes

Gandrenes

40 – 70%
Tīruma naudulis
Tīruma atraitnīte

Parastā rudzupuķe

Laba efektivitāte Vidēja efektivitāte

Nepietiekoša efektivitāte

* līdz dīgļlapu stadijai

Sārtā panātre Parastā virza

2004 2005

Izmēģinājumu rezultāti

Butizāna Stāra efektivitāte % pret biežāk
satopamajām nezālēm, apstrādājot ziemas rapša
sējumu optimālā laikā ar devu 2.0 l/ha

Izmēģinājumus 2004.  un 2005. gadā veicis Latvijas Valsts
Augu aizsardzības pētījumu centrs.
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efektīvi apkaro visplašāko nezāļu

spektru - gan divdīgļlapju, gan īsmūža

viendīgļlapju nezāles



Ziemas rapsis
Pēc rapša sējas, pirms sadīgšanas

2.0- 2.5 l/ha optimālos augsnes mitruma apstākļos

liela sausuma apstākļos nogaidīt līdz lietum vai 

arī apstrādāt pēc rapša sadīgšanas

Pēc rapša sadīgšanas, nezāļu dīgļlapu stadijā

2.0- 2.5 l/ha optimālos augsnes mitruma apstākļos

Nezāļu pirmo īsto lapu stadijā

 2.5- 3.0 l/ha

2.5 l/ha optimālos augsnes mitruma apstākļos

Rugainē, ar bezaršanas tehnoloģiju 
sēts ziemas rapsis
Pēc rapša sadīgšanas, nezāļu dīgļlapu stadijā

2.5 – 3.0 l/ha

Nezāļu pirmo īsto lapu stadijā

3.0 l/ha

Vasaras rapsis
Pēc rapša sējas, pirms sadīgšanas

2.0 – 3.0 l/ha

liela sausuma apstākļos nogaidīt līdz lietum vai

arī apstrādāt pēc rapša sadīgšanas

Pēc rapša sadīgšanas, nezāļu dīgļlapu stadijā

2.0 –3.0 l/ha – visoptimālākais apstrādes laiks,

ja ir pietiekoši augsnes mitruma apstākļi

Nezāļu pirmo īsto lapu stadijā

2.5 –3.0 l/ha

2.5 l/ha optimālos augsnes mitruma apstākļos

Butisan® Star
lietojams gan ziemas, gan vasaras rapša sējumos,

savlaicīga apstrāde un optimāls mitrums

nodrošina visaugstāko efektivitāti



Pēcietekme.

Laukos, kas apstrādāti ar Butizānu Stāru pēc

rapša ražas novākšanas var tikt audzēta jebkura

kultūra. Šajos laukos ziemas kviešu sējai var

izmantot arī tiešās sējas tehnoloģiju.

Butisan® Star

Ir ļoti svarīgi rūpīgi sagatavot augsni sējai,

izveidojot kvalitatīvu sēklas gultni un nodrošinot

vienmērīgu sējas dziļumu. Laukos, kur augsnes

apstrādes rezultātā, izveidojusies nelīdzena

virskārta vai arī izveidojušās cilas, Butizāns Stārs

jālieto pēc rapša sadīgšanas.

Nav ieteicams lietot Butizānu Stāru  vieglās smilts

augsnēs ar ļoti zemu humusa saturu. Augsnēs

ar ļoti augstu humusa saturu herbicīds jālieto

pēc rapša sadīgšanas.

Kultūru izvēle laukā, kur ziemas
vai vasaras rapsis kaut kādu
iemeslu dēļ aizgājis bojā

Pēc augsnes
apstrādes

20- 25 cm dziļumā

Pēc augsnes
apstrādes

10- 15 cm dziļumā

Rudenī

Ziemas rapsis + +

Ziemāju graudaugi + -

Pavasarī

Vasaras rapsis + +

Vasarāju labības + +

Kartupeļi + +

Kukurūza + +

Zirņi, pupas + +

Lini + +

Zālāji lopbarībai + -

+ ir iespējams;   - nav iespējams

izceļas ar augstu selektivitāti

attiecībā pret rapsi



BASF Crop Protection

Lambertu iela 33 B,
Mārupe, LV 2167, Latvija
Tālruņi: 67 508 250
         67 893 555
         67 893 556

Butisan® Star

 www.agro.basf.lv

Pirms preparāta

lietošanas izlasiet

lietošanas

instrukciju!

Reģistrācijas numurs 0258
Reģistrācijas klase 2
Darbīgās vielas metazahlors 333 g/l

kvinmeraks 83 g/l
Iedarbības veids sistēmas iedarbība,

caur augsni un lapām
Formulācija suspensijas

koncentrāts (SC)
Iepakojums 5 l


