Uprawa rzepaku podlega ciągłym modyfikacjom – zmieniają się sposoby przygotowania gleby, następstwo roślin,
gęstość wysiewu czy jego termin. Tendencje do stosowania
coraz większych uproszczeń w uprawie gleby sprzyjają
kiełkowaniu chwastów, w tym także tych najbardziej kłopotliwych. Na spektrum chwastów pojawiających się na polu
mają także wpływ ocieplenie klimatu oraz nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne. Coraz częściej na polach dominują gatunki o niskim zapotrzebowaniu na wodę w okresie
kiełkowania, np. krzyżowe, bodziszkowate, gwiazdnica
pospolita, mak polny.
Problem zachwaszczenia potęguje niska wilgotność gleby,
z jaką mamy zazwyczaj do czynienia w chwili stosowania
herbicydów w uprawie rzepaku ozimego. Opady w tym
okresie z reguły są ograniczone, a dodatkowo wilgoć w glebie skutecznie wiąże resztki pożniwne pozostałe w związku
z uproszczeniami w uprawie. To wpływa niekorzystnie na
efektywność zwalczania chwastów przez wiele preparatów.

Krótki odstęp
pomiędzy zbiorem
zbóż a siewem
rzepaku

Uproszczona uprawa pożniwna
Większe pozostałości słomy i jej
nierównomierne rozłożenie
Krótki okres na zabiegi
przedwschodowe
Wzrost zachwaszczenia

Uproszczenia
w uprawie gleby

Presja nowych gatunków
chwastów
Niedostateczna struktura
gruzełkowa gleby
Pozostałości słomy

Obniżona norma wysiewu
Modyfikacje
odmianowe

Obniżona zdolność rzepaku do
konkurowania z chwastami
Późne terminy siewu

Uwaga: Zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie mają charakter informacyjny.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania
i przestrzegać zawartych tam zaleceń oraz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia.
Podmiot wprowadzający produkt na terytorium Polski:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,
tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Agrii Polska Sp. z o.o., ul. Obornicka 223, 60-650 Poznań

Ciepłe lata i łagodne zimy
Zmiany klimatyczne

Niewystarczające lub
nierównomierne opady
Częste susze w okresie przed
lub posiewnego stosowania
herbicydów

Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań
tel. 61 842 94 66
www.agrii.pl

Podwójna moc zwalczania chwastów w rzepaku

Butisan Duo 400 EC
Podwójna moc zwalczania chwastów w rzepaku

Butisan Duo 400 EC
Podstawowe informacje

Podwójna moc zwalczania chwastów jest efektem połączenia dwóch substancji aktywnych – metazachloru oraz dimetenamidu-P, które wykazują zupełnie odmienne właściwości,
a jednocześnie idealnie się uzupełniają.

Substancje aktywne:
200 g/l metazachlor + 200 g/l
			dimetenamid-P
Sposób działania:
doglebowe i kontaktowe
Zalecana dawka:		
2 – 2,5 l/ha
Termin stosowania:
po siewie, doglebowo
			
i po wschodowo, gdy rzepak
			
ma co najmniej jedną parę liści
Ostateczny termin
przed 7 liściem właściwym
stosowania:

działanie na chwasty

ograniczona
wilgotność gleby
rodzaj gleby

Metazachlor

Dimetenamid-P

pobierany przede
wszystkim przez
korzenie
średni wpływ na
skuteczność
średni wpływ na
skuteczność

pobierany przez
hypokotyl, liścienie
oraz korzenie
niewielki wpływ
na skuteczność
średni do niskiego
wpływ na
skuteczność
5 mm

opad potrzebny do
pełnej skuteczności
rozpuszczalność
absorbcja glebowa

25 mm

długość działania

średnia

średnia
średnio niska

wysoka
średnia do
wysokiej
średnia do długiej

 Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów przy
pełnych dawkach, np. tasznik pospolity, tobołki polne,
przytulia czepna, miotła zbożowa
 Doskonała kontrola rumianowatych i bodziszkowatych
 Pewne działanie doglebowe, również przy ograniczonej
wilgotności gleby i na glebach ciężkich
 Wysoka skuteczność w jednym zabiegu
 Brak ryzyka przebarwień rzepaku

miejsce aplikacji

Butisan Duo 400 SC doskonale przemieszcza się poprzecznie
w stosunku do miejsca aplikacji, dzięki czemu znacząco poszerza się strefa jego działania.

 STOSOWANIE NALISTNE (BBCH 12 - 17)

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku ozimego
w wyniku uszkodzeń przez przymrozki, należy wykonać orkę
na głębokość 15 - 20 cm. Na tak przygotowanym stanowisku
można uprawiać: pszenicę i jęczmień jary, groch, bobik oraz
rzepak jary.

Butisan Duo 400 EC 2 – 2,5 l/ha
+ Li 700 0,5 l/ha
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Zabieg wykonać od fazy dwóch liści właściwych rzepaku,
najpóźniej do siódmego liścia rzepaku, gdy chwasty nie
przekraczają fazy dwóch liści. To rozwiązanie jest szczególnie
wskazane w przypadku opadów deszczu uniemożliwiających
wykonanie zabiegu przedwschodowego.
Do zabiegu nalistnego rekomendujemy dodanie
kondycjonera wody Li 700 w dawce 0,5 l/ha, szczególnie
gdy podczas zabiegu temperatury oscylują wokół dolnej,
zalecanej granicy.

Butisan Duo 400 EC
Nasze rekomendacje

Butisan Duo
Pewna kontrola kluczowych chwastów

 STOSOWANIE DOGLEBOWE (NAJPÓŹNIEJ DO FAZY
BBCH 08)

bodziszek drobny
gwiazdnica pospolita
jasnota purpurowa
jasnota różowa
maruna bezwonna
miotła zbożowa
przetaczniki
przytulia czepna
rdest powojowy
rumian polny
rumianek pospolity
tasznik pospolity
tobołki polne
dymnica pospolita
fiołek polny
komosa biała
mak polny
gorczyca polna
ostrożeń polny
owies głuchy
perz właściwy
powój polny
rzodkiew świrzepa
samosiewy zbóż
wilczomlecz obrotny
chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się

Butisan Duo 400 EC
2 – 2,5 l/ha + Drill 0,6 l/ha
lub Adsol 0,5 l/ha
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Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni) na
starannie uprawioną glebę (bez grud). Ten zabieg zalecany jest
szczególnie w przypadku, gdy głównym celem jest zwalczanie
bodziszkowatych i tasznika pospolitego oraz przytulii czepnej
i maków, a także w warunkach okresowo przesuszonej gleby.
Maksymalną dawkę należy stosować na glebach ciężkich
o dużej presji chwastów. Na glebach lekkich można stosować
dawkę obniżoną.
Rekomendujemy stosowanie preparatu Butisan Duo 400
EC w mieszaninie z adiuwantem Drill w dawce 0,6 l/ha
lub Adsol w dawce 0,5 l/ha. Dodatek adiuwantu poprawi
wiązanie preparatu z glebą i ograniczy jego wymywanie
w głąb profilu glebowego.
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chwasty wrażliwe
chwasty średnio wrażliwe
chwasty odporne
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