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Tri základy úspechu



Butisan Max je najnovším inovatívnym herbicídom 
do  repky. Vytvorili sme ho podstatným vylepšením 
osvedčeného prípravku Butisan Star. Butisan Max ob-
sahuje kombináciu účinných látok metazachlor, quin-
merac a nový dimethenamid-P. Všetky tieto látky sú 
prijímané cez korene aj listy burín. To je dôvod, prečo 
sa dá Butisan Max aplikovať preemergentne aj skoro 
postemergentne. Dlhá reziduálna účinnosť dáva záruku 
potlačenia burín, ktoré vzchádzajú neskôr alebo v ná-
sledných vlnách. 

Kombinácia účinných látok poskytuje maximálnu spo-
ľahlivosť a istotu účinku proti širokému spektru burín. 

Zmena spektra burín
Vďaka zvýšenému dopytu po rastlinných olejoch v po-
sledných rokoch stúpala výmera repky a stala sa jed-
nou z najdôležitejších poľných plodín. Jedným z dô-
sledkov zvyšovania výmery je aj zmena spektra burín 
na pozemkoch. V minulosti boli najpočetnejšími druhmi 
rumany, lipkavec a hluchavky. Dnes sa ale problémo-
vými stávajú skôr pakosty, pe niaž tek, mak a kapsička 
pastierska a je potrebné čoraz väčšie úsilie na to, aby 
sme ich dostali pod kontrolu. Naviac niektoré z týchto 
burín, ako napríklad pakosty, spôsobujú problémy 
aj v kukurici. Pretože repka je veľmi citlivá na zaburine-
nie najmä v rannej fáze, je potrebné dostať pod kont-
rolu všetky druhy burín.

Potreba nových herbicídov
Zmeny v spektre burín vyvolali potrebu premyslenia no-
vej stratégie v boji proti burinám. So starými produkta-
 mi sme boli viac či menej schopní potlačiť niekdajšie 
spektrum burín. Keďže však prichádza k šíreniu nových 
druhov, potrebujeme aj nové účinné látky, aby sme boli 
schopní potlačiť aj tieto druhy burín. 

Pakosty – nový strašiak polí
Dimethenamid-P (DMTA-P) je nová účinná látka ob-
siahnutá v prípravku Butisan Max. Jeho hlavnou výho-
dou je vynikajúca účinnosť proti problémovým burinám, 
ako sú napríklad pakosty a kapustovité buriny, a záro-
veň má dlhý reziduálny účinok.

Butisan Max – nový štandard v repke

Neošetrené Ošetrené Butisanom Max 2,25 l/ha

Tri základy úspechuButisan® Max

Predstavenie produktu



Preemergentná aplikácia Butisanu Max
Existujú dva hlavné dôvody na preemergentnú apliká-
ciu herbicídov – prvým je potlačenie rastu burín už 
od začiatku vegetácie a druhým je získanie času tým, 
že môžeme začať ošetrovať plochy hneď po výseve. 
Pre herbicídy obsahujúce účinnú látku clomazone 
alebo dimethachlor je limitujúce úzke aplikačné okno. 
Aplikácia sa musí zvládnuť skôr, ako začne repka 
vzchádzať, takže sa odporúča ošetrovať najneskôr dva 
až tri dni po zasiatí. Akékoľvek oneskorenie zvyšuje ri-
ziko, že repka príde do styku s účinnými látkami a bude 
poškodená vo svojom vývoji.

Butisan Max je možné aplikovať od  konca sejby až 
do fázy klíčnych listov burín (vývojová fáza repky ne-
rozhoduje). Vďaka tomu je plánovanie a realizácia her-
bicídnych ošetrení ľahšia a rozložená na dlhšie časové 
obdobie.

Skorá postemergentná aplikácia Butisanu Max
V prípade postemergentnej aplikácie treba venovať po-
zornosť rastovej fáze burín, ktoré chcete potlačit. Ak sú 
buriny už vyrastené a silné, bude problematickejšie ich 
zničiť. Optimálny termín na aplikáciu je, keď sú buriny 
vo fáze klíčnych listov. Pri použití prípravku Butisan 
Max nemusíte dbať na správnu vlhkosť pôdy v dobe 
aplikácie. Účinné látky sa dostanú cez listy do vzíde-
ných burín, ktoré zlikvidujú, a zostanú aj na povrchu 
pôdy, kde sa aktivujú až s prvým dažďom a začnú pô-
sobiť a likvidovať následne vzchádzajúce buriny.

Pri skoro postemergentnej aplikácii sa kombinuje úči-
nok cez pôdu a cez listy. Butisan Max je voči repke 
úplne selektívny a nespôsobuje jej žiadne vývojové ob-
medzenia.

Fáza BBCH

Odporúčanie k aplikácii

 Výsev repky     2 – 3 dni po zasiatí           Vzchádzanie repky                    Klíčne listy burín   

Znamená to flexibititu v  termíne aplikácie, či už pre-
emergentne alebo skoro post-emer gen tne, vždy je úplne 
bezproblémová. Záleží iba na vás a  na spektre burín, 
ktoré potrebujete potlačiť.

Butisan Max 2 – 2,5 l/ha 
pre- až skoro postemergentná 

aplikácia
Široké spektrum  
jedno- 
a dvojklíčnolistových 
burín 
 
+  mimoriadna  

selektivita
 
+ výborná  
   účinnosť

Spoľahlivosť Účinnosť
široké spektrum  

burín

Flexibilita
Pre- aj skorá post-

emergentná aplikácia



Butisan Max účinkuje na široké spektrum jedno- 
a dvojklíčnolistových burín. Správne načaso-
vanie aplikácie záleží od druhov burín, ktoré 
potrebujete dostať pod kontrolu. Pre účinnosť 
prípravku nie je dôležitá rastová fáza repky, ale 
burín. Tie by mali byť maximálne vo fáze 
klíčnych listov, potom je účinnosť znížená. 

Laterálne šírenie
n lepšia rozpustnosť účinných látok vo vode
n istejšia účinnosť v suchých podmienkach
n  vynikajúca pohyblivosť v pôde a tým aj rýchle povr-

chové rozprestretie

Vynikajúca väzba na pôdne častice
n  účinné látky sa vo významnej miere viažu na pôdne 

častice, čím sa zabezpečí, že pôsobia hlavne v zóne 
vzchádzajúcich burín

Účinnosť látok 21 dní po aplikácii. Kvapky účinných látok boli aplikované pipetou (v mieste bielych bodov).  
Na obrázkoch sú vidieť rozdiely v rýchlosti šírenia jednotlivých látok a výrazný efekt kombinácie metazachloru s dimethenamidom-P

Aplikačná čiara

Vynikajúca väzba na pôdne častice

Laterálne šírenie

Šírenie účinných látok v pôde

Neošetrené

Metazachlor 
 + quinmerac

Metazachlor 
+ quinmerac 

+ dimethenamid-P

Psiarka Rumanček Pakost

Tri základy úspechuButisan® Max

Flexibilita
aplikačný termín  
pre- i skoro post-

emergentne

Spoľahlivosť
účinné látky 

DMTA-P, MTZ, QM

Účinnosť
široké spektrum burín



LipkavecKapsička pastierskaPeniažtek roľnýPakost maličký

Hluchavka nachováMak vlčíHviezdica prostrednáRumanček prímorský
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Účinnosť jeseň Účinnosť jar

Spektrum účinnosti Butisanu Max



Účinnosť
široké spektrum  

burín

Flexibilita
termín aplikácie 
pre i skoro post-

emergentně

Spoľahlivosť
účinné látky 

DMTA-P, MTZ, QM

Hlavné miesta príjmu 
účinných látok rastlinou

DMTA-P a metazachlor patrí 
do skupiny  chloracetamidov  

– potláčajú delenie  
buniek a diferenciáciu tkanív

QMC – inhibuje rast  
koreňového  

systému a hormonálnu 
aktivitu

DMTA-P  
príjem cez hypokotyl- /  
koleoptyly a korene

Metazachlor  
príjem cez korene

Šírenie účinných látok pri rôznych 
podmienkach

1 – 3 dni po ošetrení

Klíčiaca  
repka

Klíčiaca  
repka

Klíčiace  
buriny

Klíčiace  
buriny

Pri deficite zrážok Pri zrážkach

0

1

2

3

metazachlor DMTA-P

Hĺbka 
pôdy

Vďaka novej účinnej látke dime thenamid-P dosahuje 
Butisan Max lepšiu účinnosť aj pri nižšej vlhkosti. 
Optimálny účinok sa dosiahne po prvých zrážkach.

Quinmerac  
príjem cez listy a korene

Tri základy úspechuButisan® Max



Butisan Max  
s maximálne 
flexibilnou aplikáciou 
v repke a širokým 
spektrom účinosti 
vám umožní 
spoľahlivo 
kontrolovať buriny a 
dosiahnuť v repke tie 
najlepšie výsledky.

Záleží len na vašom 
rozhodnutí! 

  Flexibilita 
 
Butisan Max ponúka flexibilitu, 
kto rú potrebujete, aby ste získali 
maximum. 

Aplikácia Butisanu Max preemer-
gentne alebo skoro postemergen-
t ne je úplne bezproblémová. Záleží 
len na vašom rozhodnutí a na spek-
tre burín, ktoré potrebujete potlačiť.

  Účinnosť na všetky buriny
 
S  prípravkom Butisan Max máte 
vždy navrch bez ohľadu na  druh 
buriny, ktorý vás trápi.

Kombinácia troch účinných látok 
zaručuje spoľahlivú účinnosť Buti-
sanu Max na  veľmi široké spekt-
rum burín. 

  Spoľahlivosť účinku
 
Butisan Max vás pri žiadnych pod-
mienkach nesklame a pomáha vám 
k tým nejlepším výsledkom.

Butisan Max s novou účinnou lát-
kou DMTA-P má oproti svojmu 
predchodcovi Butisanu Star lepšiu 
účinnosť aj pri horších vlahových 
podmienkach.



Prečo použiť  
Butisan Max
n   flexibilita v termíne aplikácie – 

aplikácia preemergentne alebo 
skoro postemergentne

n   spoľahlivá účinnosť – 
kombinácia troch účinných 
látok 

n   jednoduchá miešateľnosť 
s väčšinou ostatných 
prípravkov do repky

n   nezávislosť od pôdnych 
podmienok

Technický profil prípravku

Butisan® Max

Štefan Šimonka +421 917 719 239
Robert Jurových +421 907 701 865
Peter Otáhal +421 905 295 008
Ľubomír Eged +421 907 702 514
Anton Onufer +421 905 295 007
Marek Hegedüš +421 918 689 258
František Polák +421 905 295 006
špecialista na vinič a ovocie

Pri použití prípravku je potrebné riadiť sa platnou etiketou a Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. Tento prospekt má len informatívny charakter.

Účinné látky 
metazachlor 200 g/l,  
dimethenamid-P 200 g/l,  
quinmerac 100 g/l

Formulácia suspenzná emulzia (SE)

Spôsob účinku príjem cez listy, korene a hypokotyl burín

Spektrum účinku jedno- a dvojklíčnolistové buriny

Plodina repka ozimná

Termín aplikácie preemergentne aj skoro postemergentne

Registrovaná 
dávka 2 – 2,5 l/ha

Dávka vody 200 – 400 l

Balenie 2 x 10 l kanister

www.agro.basf.sk

Tri základy úspechu


