Butisan Avant
®

Pirmais rapša herbicīds ar 3 darbīgajām vielām

Efektīvs
Uzticams
Inovatīvs

Pateicoties ilglaicīgai un sekmīgai inovatīvu risinājumu attīstīšanai, BASF šobrīd ir vadošais
uzņēmums pasaulē rapšu augu aizsardzības jomā. To apliecina BASF lauksaimniecības pētījumu
centrs Limburgerhofā, kurš 2014. gadā svinēja 100 gadu jubileju.
Pirms 20 gadiem BASF sāka piedāvāt Baltijas valstīs pirmo moderno rapša herbicīdu - Butisan 400.
Nedaudz vēlāk tika radīti Butisan Star un Nimbus.
Šodien Butisan Avant ar Kombi efektu ir jauna līmena,
, inovatīvs risinājums rapšu augu aizsardzībā.
Savlaicīga nezāļu ierobežošana veicina ūdens, barības vielu un gaismas piekļuvi kultūraugam,
kas savukārt nodrošina apstākļus, kas ļauj attīstīt kvalitatīvu un pieaugošu ražas potenciālu.

Ieteikumi Butisan Avant lietošanai
nezāļu ierobežošanā

Butisan Avant
Jaunākais herbicīds rapsim, kas pārstāv vienu no jau
zināmiem un uzticamiem Butisan herbicīdu risinājumiem.
Inovatīvais herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo
vielu – dimetēnamīds-P un ir pirmais rapšu herbicīds
Baltijas valstu tirgū, kas satur trīs darbīgās vielas.
Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes herbicīdiem, Butisan
Avant piemītošais unikālais Kombi efekts nodrošina
augstāku efektivitāti un konsekvenci nezāļu ierobežošanā.
Tas ir jauns un būtisks palīgs profesionāļiem eļļas rapšu
audzēšanā.
Darbīgās
vielas

g/litrā g/ha Kīmiskā
,
(2,5 l) grupa

HRAC
kods

dimetēnamīds-P* 100 250 hloracetamīds

K3

metazahlors

300 750 hloracetamīds

K3

kvinmeraks

100 250 hinolīnkarbonskābe O

* jauna darbīgā viela

HRAC (Herbicide Resistance Action Committee)
Herbicīdu Rezistences Rīcības komiteja

Labi sagatavota augsne rapša sējai ir viegli irstoša,
viendabīga un bez lielām cilām. Rapšu sēklām jābūt
pārklātām ar vismaz 15 mm viendabīgu, irstošu augsni.
Vidējās un smagās augsnēs īpaša nozīme ir sēklu gultnes
struktūrai.
Pareizi lietojot herbicīdu pirms rapša sadīgšanas (4–5 dienas
pēc sējas), tas nodrošina visefektīvāko un plašāko nezāļu
sugu ierobežošanu. Augsnēs ar augstu organisko vielu
saturu vai gadījumā, kad sēklu gultne nav sagatavota
optimāli, apstrādi ar herbicīdu veic drīz pēc rapša sadīgšanas
(periodā no 4–5 dienām līdz 7–10 dienām pēc sējas).

Butisan Avant 2.5 l/ha
visaugstākā efektivitāte

Produkta formulācija
Butisan Avant formulācija ir moderna suspensijas
emulsija (SE). Tajā esošās darbīgās vielas atrodas cietā
un šķidrā formā, nodrošinot augstu bioloģisko aktivitāti,
kā arī selektivitāti pret kultūraugiem.
Butisan Avant ir iepildīts ērti lietojamā,
vidi saudzējošā iepakojumā*, kas
nodrošina ātru un ērtu produkta uzpildi
miglotājā, un vieglu iepakojuma
izskalošanu.
* Šis iepakojums nodrošina būtiskus
ekoloģiskās efektivitātes uzlabojumus, jo tā
izgatavošanai nepieciešams mazāks
daudzums plastmasas izejvielu.
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Apstrāde ar Butisan Avant jāveic, ņemot vērā nezāļu
attīstības stadiju (no dīgļlapām līdz pirmās īstās lapas
attīstībai), neatkarīgi no rapša attīstības stadijas. Jo nezāles
aug lielākas, jo herbicīda efektivitāte samazinās.
Butisan Avat ieteicams lietot ar 200–400 l/ha lielu ūdens
daudzumu. Neveiciet apstrādi, ja tuvāko 48 stundu laikā
gaidāmi spēcīgi nokrišņi. Ievērojiet drošu aizsargjoslu līdz
ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izvairieties no darba šķidruma
noneses veidošanās izsmidzināšanas laikā un miglojumu
pārklāšanās.

Kombi efekts

Efektivitāte mazāk atkarīga no laikapstākliem
,
Vidējais nokrišņu daudzums nedēļā mm

Līdz ar Butisan Avant tiek ieviests
jauns termins – Kombi efekts, ar
to saprotot divu darbīgo vielu –
dimetēnamīds-P un metazahlors
savstarpējo sinerģiju, nodrošinot:
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• Efektīvu izplatīšanos nezāļu aktīvajā
dīgšanas zonā
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• Darbīgo vielu uzņemšanu caur dažādām
auga daļām
• Plašāka nezāļu spektra kontroli un
augstāku efektivitāti

Kombi efekts

5
0

20

40

Dimetēnamīds-P

60

80

100

Efektivitāte pret nezālēm %

Metazahlors

Darbīgo vielu absorbcija
Dimetēnamīds-P
Darbīgo vielu absorbcija
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Darbīgo vielu absorbcija
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Ja pēc apstrādes ar Butisan Avant, vidējais nokrišņu
daudzums nedēļā ir mazāks nekā 25 mm, tad herbicīda
sastāvā esošais dimetēnamīds-P ievērojami papildina
metazahlora efektivitāti, un tas ir Kombi efekts.
Salīdzinot ar herbicīdiem, kas satur tikai metazahloru +
kvinmeraku, dimetēnamīda-P klātbūtne preparātā padara
tā efektivitāti ne tikai mazāk atkarīgu no augsnes mitruma,
bet arī paplašina ierobežojamo nezāļu spektru t.sk.:
gandrenes, ķeraiņu madaru, žodzeni, tīruma nauduli, ganu
plikstiņu, tīruma zvēri un magoni.
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Kombi efekts nodrošina plašāku
Dimetēnamīds-P

iedarbības zonu un darbīgo vielu dislokāciju

Metazahlors
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Metazahlors + dimetēnamīds-P
Dimetēnamīds-P

Rapša dīgsts

Metazahlors

Nezāles dīgsts

Kombi efekts nodrošina uzticamu, stabilu un pārliecinošu
efektivitāti nezāļu ierobežošanā. Herbicīda efektivitāte ir
mazāk atkarīga no augsnes mitruma un augsnes tipa
gadījumos, kad augsnes mitrums var būt ierobežojošais
faktors herbicīdu efektivitātei. Attēls ilustrē, kā
dimetēnamīds-P papildina metazahlora efektivitāti pie
dažāda nokrišņu daudzuma.

Baltie punkti norāda uz darbīgo vielu apstrādes vietu.
Metode atspoguļo metazahlora un darbīgo vielu
metazahlora + dimetēnamīda-P apvienojuma jeb Kombi
efekta iedarbību uz nezālēm un izplatības zonu, 21 dienu
pēc apstrādes.

Butisan Avant
®
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Pirmais rapša herbicīds ar trīs darbīgajām vielām
Jauna darbīgā viela dimetēnamīds-P
Unikāls Kombi efekts
Pārliecinoša un plaša spektra nezāļu kontrole
Efektivitāte mazāk atkarīga no nokrišņiem un
augsnes tipa
• Jauna Butisan preparātu paaudze
• Inovatīvs herbicīds efektīvai un ilgtspējīgai
saimniekošanai

Darbīgās vielas

Formulācija
Nezāļu spektrs
Reģistrētā deva
Apstrādes laiks
Ieteicamais darba
šķīduma daudzums

metazahlors 300 g/l
dimetēnamīds-P 100 g/l
kvinmeraks 100 g/l
suspensijas emulsija (SE)
īsmūža viendīgļlapji un divdīgļlapji
2.0–2.5 l/ha
pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09
vai pēc sadīgšanas AS 10–18
200–400 l/ha

Butisan Avant efektivitāte ziemas rapša sējumos ar devu 2.5 l/ha
Nezāļu
sugas
Divdīgļlapju nezāles
Lauka ilzīte
Ganu plikstiņš
Tīruma zvēre
Baltā balanda
Sofijas smalkžodzene
Ķeraiņu madara
Gandrenes
Skaujošā panātre
Sārtā panātre
Ārstniecības kumelīte
Jūrmalas suņkumelīte
Zīda magone
Parastā virza
Tīruma naudulis
Efejlapu veronika
Persijas veronika
Tīruma veronika
Zilā rudzupuķe
Tīruma neaizmirstule
Maura sūrene
Viendīgļlapju nezāles
Parastā rudzusmilga
Maura skarene
Peļastīšu lapsaste

Nezāļu
latīniskais nosaukums

Pirms sadīgšanas
AS 00-09

Pēc sadīgšanas
AS 10-12

Anthemis agrestis
Capsella bursa-pastoris
Sinapis
Chenopodium album
Descurainia sophia
Galium aparine
Geranium spp.
Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Matricaria recutita
Tripleurospermum maritimum
Papaver rhoeas
Stellaria media
Thlaspi arvense
Veronica hederifolia
Veronica persica
Veronica arvensis
Centaurea cyanus
Myosotis arvensis
Poligonum aviculare
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Agrostis spica-venti
Poa annua
Alopecurus myosuroides
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Efektivitāte +++++ >95% ++++ 85 - 94 % +++ 70 - 84 % ++ 50 - 69 % + < 50%

Avots: BASF dati

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

www.agro.basf.lv
Pirms preparāta lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju!

