Butisan Kombi
Taimekaitsevahend, HERBITSIID
Toimeaine:
% kaalust)

metasakloor 200 g/l (18,2 % kaalust) + dimetenamiid-P 200 g/l (18,2

Preparaadi vorm:

emulsioonikontsentraat (EC)

Süsteemne mullaherbitsiid tärkamiseelseks ja varajaseks tärkamisjärgseks
kasutamiseks tali- ja suvirapsil kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.
Hoiatus: toode sisaldab ohtlikke aineid metasakloor, dimetenamiid-P, bensüülalkohol,
naftalahusti, kaltsiumdodeküülbenseensulfonaat.

Ettevaatust
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H410 /Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõve
EUH 401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P261 Vältida auru sissehingamist.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P301+310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuute kahtluse korral: pöörduda arsti poole
P331 Mitte kutsuda esile oksendamist
P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
SPe1 Põhjavee/mullaorganismide kaitseks mitte kasutada seda või ükskõik millist
muud vahendit, mis sisaldab metasakloori ja dimetenamiid-P rohkem kui üks
pritsimiskord igal kolmandal aastal

SPe3 Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m
pinnaveekogudest ja mittesihtmärktaimede kaitseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast
Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112
Butisan Kombi’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Pakend:
Registreerimisnumber:
Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:

1 l, 3 l, 5 l, 10 l
0519/10.04.14
vaata pakendilt
vaata pakendilt
2 aastat valmistamise kuupäevast alates

Säilitamine: Hoida temperatuuril 0o C kuni + 30o C.
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, Postboks 4042, 2300 Copenhagen,
Denmark
Tootja/pakkija: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Crop Protection Division, P.O.
Box 120, 67114 Limburgerhof, Germany
Maaletoojad ja turustajad:
Baltic Agro Peterburi tee 44, 11415 Tallinn, tel. 6062260
Scandagra AS, Tähe 13, 71012 Viljandi, tel. 435 4333
Kevili Põllumajandusühistu, Teguri 37B, 50107 Tartu; tel. 53442630
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
ET VÄLTIDA OHTE INIMESTELE JA KESKKONNALE, JÄRGIGE
KASUTUSJUHISEID.
KASUTUSJUHEND
Toime
Butisan Kombi on peamiselt mullas toimiv, tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib kasutada
ka kultuuri ja/või umbrohu varajases tärkamisjärgses faasis. Butisan Kombi on kahe
toimeaine kombinatsioon: metasakloor ja dimetenamiid-P.
Metasakloori optimaalse toime saavutamiseks lahustumisel ja levikul on vajalik piisavalt
niiske muld. Dimetenamiid-P toime sõltub mullaniiskusest vähem, kui metasakloori
toime, kuid kuivades tingimustes ebapiisava niiskuse korral võib herbitsiidne toime
viivituda kuni sademete esinemiseni. Korralik mulla ettevalmistamine optimaalseteks
külvitingimuste loomiseks niiske ühtlase ja mureda mulla näol aitab kaasa herbitsiidi
levikule, omastamisele ja efektiivsusele. Samuti külvijärgne rullimine mullakamakate
vähendamiseks ja korralik kobestamine mõjub umbrohtude tõrjele positiivselt.
Butisan Kombi efektiivsus umbrohtudele sõltub ilmastikust ja mullatingimustest ja
pritsimise ajast. Tärkamiseelne kasutamine tagab enamike umbrohuliikide parema
tõrje. Mõningal juhul on efektiivsus madaratele (Galium spp.) parem varajase
tärkamisjärgse pritsimise korral. Hea efektiivsuse saavutamiseks tuleks pritsida enne,
kui enamik umbrohte on 1-2 pärislehe kasvufaasis.

Herbitsiidi efektiivsus sõltub samuti pritsimise ajast ja kultuuridest.
Butisan Kombi efektiivsuse andmed kulunormiga 2,5 l/ha.
TALIRAPS
Tärkamiseelse pritsimise efektiivsus umbrohtudele
Väga hea ja hea mõju
Keskmine ja nõrk mõju
(85-100%)
(50-84%)
Kesalill
Roomav madar

Väga nõrk mõju
(<50%)
Harilik punand

Tripleurospermum inodorum

Galium aparine

Fumaria officinalis

Valge hanemalts

Harilik hiirekõrv

Põldkannike

Chenopodium album

Capsella bursa-pastoris

Viola arvensis

Verev iminõges

Harilik piimalill

Lamium purpureum

Euphorbia helioscopia

Vesihein
Stellaria media

Põld-litterhein
Thlaspi arvensis

Põld-kadakkaer
Cerastium arvense

Murunurmikas
Poa annua

Tärkamisjärgse pritsimise efektiivsus umbrohtudele
Väga hea ja hea mõju
Keskmine ja nõrk mõju
(85-100%)
(50-84%)
Harilik hiirekõrv
Roomav madar

Väga nõrk mõju
(<50%)
Põld-litterhein

Capsella bursa-pastoris

Galium aparine

Thlaspi arvensis

Põldmailane

Vesihein

Harilik punand

Veronica arvensis

Stellaria media

Fumaria officinalis

Kesalill

Põldsinep

Tripleurospermum inodorum

Sinapis arvensis

Verev iminõges

Põldkannike

Lamium purpureum

Viola arvensis

Harilik piimalill
Euphorbia helioscopia

Põld-kadakkaer
Cerastium arvense

Valge hanemalts
Chenopodium album

SUVIRAPS
Tärkamiseelse pritsimise efektiivsus umbrohtudele
Väga hea ja hea mõju
Keskmine ja nõrk mõju
(85-100%)
(50-84%)
Verev iminõges
Valge hanemalts

Väga nõrk mõju
(<50%)
Põldsinep

Lamium purpureum

Chenopodium album

Sinapis arvensis

Soo-kassiurb

Harilik linnurohi

Põldkannike

Gnaphalium uliginosum

Polygonum persicaria

Viola arvensis

Vesihein

Roomav madar

Stellaria media

Galium aparine

Kesalill

Konnatatar

Tripleurospermum inodorum

Polygonum convolvulus

Kirju kõrvik

Erilehine linnurohi

Galeopsis speciosa

Polygonum aviculare

Harilik piimalill

Põld-litterhein

Euphorbia helioscopia

Thlaspi arvensis

Harilik hiirekõrv
Capsella bursa-pastoris

Valge ristik
Trifolium repens

Tärkamisjärgse pritsimise efektiivsus umbrohtudele
Väga hea ja hea mõju
Keskmine ja nõrk mõju
(85-100%)
(70-84%)
Roomav madar
Kesalill

Väga nõrk mõju
(<50%)
Valge hanemalts

Galium aparine

Tripleurospermum inodorum

Chenopodium album

Soo-kassiurb

Harilik piimalill

Kirju kõrvik

Gnaphalium uliginosum

Euphorbia helioscopia

Galeopsis speciosa

Verev iminõges

Vesihein

Harilik hiirekõrv

Lamium purpureum

Stellaria media

Capsella bursa-pastoris

Konnatatar
Polygonum convolvulus

Erilehine linnurohi
Polygonum aviculare

Põld-litterhein
Thlaspi arvensis

Põldsinep
Sinapis arvensis

Valge ristik
Trifolium repens

Põldkannike
Viola arvensis

Harilik linnurohi
Polygonum persicaria

Kulunorm/pritsimise aeg
Butisan Kombi 2,5 l/ha talirapsil, kasvufaasis seeme on mullas kuni idud on
mullapinnal nähtavad (BBCH 00-09) või tärkamisest kuni 4.-5. leheni (BBCH 10-18).
Kasutuskordade arv: 1 kord hooaja jooksul
Ettevaatusabinõud
Pritsimisel hoiduda ülekandumisest e. triivist väljaspool pritsimisala kasvavatele
taimedele.
Butisan Kombi võib teatud ilmastikutingimustes põhjustada kultuurile fütotoksilisi
tunnuseid, mis kaovad mõne nädala möödudes ja saaki negatiivselt ei mõjuta.
Järelkultuurid
Taliraps
Butisan Kombi’ga töödeldud normaalsel ajal koristatud talirapsile võib külvina
järgneda mistahes kultuur.
Enne järgneva teravilja kultuuri külvamist ei ole kündmine hädavajalik, kuid on
nõutud kõigi teiste kultuuride puhul.
Kultuuri hävimise korral peaks järgnevad kultuurid külvama pärast vähemalt 15 cm
sügavust kündi:

Uuesti harimine samal sügisel: kõik teraviljad;
Uuesti harimine järgmisel kevadel: teraviljad, suviraps, hernes, põlduba.
Suviraps
Butisan Kombi’ga töödeldud normaalsel ajal koristatud suvirapsile võib külvina
järgneda mistahes kultuur.
Kultuuri hävimise korral on uuesti harimine soovitatud teiste ristõieliste kultuuride ja
kartuli puhul.
Resistentsuse oht
Butisan Kombi sisaldab kloroatsetamiid klassi herbitsiidi toimeaineid dimetenamiidP ja metasakloor. Vastavalt HRAC-klassifikatsioonile kuulub metasakloor K3
Inhibiitori VLCFA gruppi.
Alati tuleks järgida HRAC juhendeid umbrohtude resistentsuse ennetamiseks
herbitsiidide vastu ja piisava toime tagamiseks.
Kus võimalik suurenda maksimaalselt agrotehnilisi tõrjevõtteid (näit. külvikord,
kündmine jne.).
Paagisegudes või järjestikusel pritsimisel kasuta erineva toimeainega herbitsiide
üksikutel või järgnevatel kultuuridel.
Kõrreliste umbrohtude herbitsiidi resistentsusest hoidumiseks kasuta alati Butisan
Kombi järel kõrreliste tõrjeks efektiivseid teiste toimeainetega herbitsiidide. Jälgi
põldu regulaarselt ja selgita välja iga nõrgenenud tõrje põhjused.
Vee kogus
Soovituslik vee kogus on 200–400 l/ha. Mõnedel juhtudel nagu väga soodsad
pritsimistingimused ja spetsiaalne prits, võib kasutada minimaalset vee kogust 100
l/ha.
Pritsimislahuse valmistamine
Ära kunagi valmista rohkem pritsimislahust, kui on vaja.
ENNE KASUTAMIST LOKSUTA KORRALIKULT. Täida ¾ pritsipaak puhta
veega ja pane segisti tööle. Toote paremaks segunemiseks kalluta pakendit enne
avamist mõned korrad külili. Lisa vajalik kogus Butisan Kombi’t pritsipaaki jätkates
samal ajal segamist. Lisa ülejäänud vee kogus ja jätka pidevat segamist kuni
pritsimislahuse valmimiseni.
Pärast tühjendamist loputada taarat hoolikalt kasutades integreeritud surveloputuse
seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Lisada loputusvesi
täitmise ajal pritsipaaki ja tühjendatud pakendid tuleb hävitada vastavalt kohalikele
eeskirjadele.
Segatavus teiste preparaatidega
Butisan Kombi’t võib segada fungitsiididega: Focus® Ultra, Juventus®, Fastac®.
Butisan Kombi tuleb panna pritsipaaki esimesena. Pidevat segamist tuleb kasutada
kõikide segudega. Segus Juventus® ’ega võib vahutada.
Pritsi puhastamine
Puhasta prits hoolikalt kohe pärast kasutamist, kasutades vett ja järgides pritsi tootja
poolseid juhiseid.
Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate
kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter

gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude
püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).
Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese
kokkupuute puhuks (Soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab
läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriilkummi (0.4 mm), kloropreenkummi
(0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust
mõjust, nt. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete
korral või EN ISO 13982 tolmu korral).
Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed
Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad
viljakaitseainete käsitsemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid
töörõivaid.
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Esmaabimeetmed
Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese
ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida
stabiilses külili asendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt
15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.
Neelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.
Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.
Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad
funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.
Mürgisusalane informatsioon telefonil: +49 180 2273 112
Säilitamine
Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöötadest. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta
otsese päikesevalguse eest. Kinnises originaalpakendis säilib toode 24 kuud.
Jäätmekäitlus
Ärge vallandage toodet kontrollimatult keskkonda. Kasutatud taarat ei tohi uuesti
kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveloputuse
seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Lisada loputusvesi
valmistatavasse töölahusesse ja pakend tuleb hävitada ohutult. Tühjendatud pakendid
tuleb hävitada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal,
samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja
tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued
sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel
ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad
väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse

eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste tagajärjel
tekkinud kahjude eest.

- BASF registreeritud kaubamärk

