BAS 830 01 H (Butisan Pro)
Herbitsiid
Kasutatakse laialeheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsil.
Toodet tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toimeained:

Dimeteenamiid-P 333 g/l
Kvinmerak 167 g/l
Preparatiivne vorm: suspoemulsioon (SE)

Hoiatus
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Kasutuspiirang: põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda vahendit rohkem kui üks
kord samal põllul kolme aasta jooksul.
Sisaldab ohtlikku ainet: dimeteenamiid-P.
Pakendid: 0,15 l; 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 50 l
Registreerimisnumber: 725/29.08.18
Partii nr./ Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300, Copenhagen S, Taani
Maaletooja: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa

Toote kirjeldus (toime)
Dimeteenamiid-P kuulub kloroatsetamiid herbitsiidide rühma. Selle rühma herbitsiidid
kahjustavad umbrohtudel lipiidide biosünteesi radasid, blokeerides lipiidide moodustamiseks
vajalike pikaahelaliste rasvhapete sünteesi. Dimeteenamiid-P tungib taime juurte ja lisaks ka
tärkavate taimeosade (idulehtede alune ja pealne varreosa) kaudu. Dimeteenamiid-P kahjustab
vähesel määral ka umbrohutaimede lehti ja võib taimes ka minimaalselt ümber paikneda.
Kvinmeraki mõju on sarnane indooläädikhappe (sünteetiline auksiin) poolt põhjustatud
kahjustustele. Kvinmerak tungib taime lehtede ja juurte kaudu ning levib taimes
sissetungimiskohast nii ladva (juurtest lehtedesse) kui aluse (lehtedest juurtesse) suunas.
Selline kahe erineva toimeaine koostoime Butisan Pro’s võimaldab herbitsiidi kasutada
umbrohu tärkamiseelselt ja ka väga varases tärkamisjärgses faasis. Herbitsiidi poolt tekitatud
kahjustuste tõttu umbrohtude kasv jääb kängu, toimub ka nende väline deformeerumine, mis
lõpptulemusena viib nende hukkumiseni.
Efektiivsus
Dimeteenamiid-P mõjub peamistele rapsi umbrohtudele nagu kurereha, mailase liigid ja
kesalill. Üksinda kvinmeraki toimespekter on piiratud mõjuga madara liikidele, magunale ja
iminõgese liikidele (nt nõgeste hävimine).
Taliraps
Tärkamiseelse (BBCH 00-09) kasutamise mõju umbrohtudele:
Butisan Pro kulunormiga 1,5 l/ha
Eriti hea mõju
(tõrjub 95-100%)
Rihu-peenlook
Descurainia sophia
Madal kurereha
Geranium pusillum
Harilik hiirekõrv
Capsella bursa-pastoris

Väga hea mõju
(tõrjub 85-94.9%)
Kesalill
Tripleurospermum
perforatum
Teekummel
Matricaria recutita
Roomav madar
Galium aparine
Vesihein
Stellaria media

Hea mõju
(tõrjub 70-84.9%)

Keskmine mõju
(tõrjub 40-69.9%)

Valge hanemalts
Chenopodium album

Põldkannike
Viola arvensis

Pärsia mailane
Veronica persica

Kukemagun
Papaver rhoeas
Põld-litterhein
Thlaspi arvense

Taliraps
Varase tärkamisjärgse (BBCH 10-18) kasutamise mõju umbrohtudele:
Butisan Pro kulunormiga 1,5 l/ha
Väga hea mõju
(tõrjub 85-94.9%)
Teekummel
Matricaria recutita
Rihu-peenlook
Descurainia sophia
Roomav madar
Galium aparine

Hea mõju
(tõrjub 70-84.9%)
Kesalill
Tripleurospermum perforatum
Vesihein
Stellaria media
Kukemagun
Papaver rhoeas

Keskmine mõju
(tõrjub 40-69.9%)
Valge hanemalts
Chenopodium album
Verev iminõges
Lamium purpureum
Madal kurereha
Geranium pusillum
Harilik hiirekõrv
Capsella bursa-pastoris
Põldsinep
Sinapis arvensis

Suviraps
Tärkamisjärgse (BBCH 10-18) kasutamise mõju umbrohtudele:
Butisan Pro kulunormiga 1,5 l/ha
Väga hea mõju
(tõrjub 85-94.9%)
Põldmadar
Galium spurium
Roomav madar
Galium aparine

Hea mõju
(tõrjub 70-84.9%)
Kesalill
Tripleurospermum perforatum
Verev iminõges
Lamium purpureum
Rukkilill
Centaruea cyanus

Keskmine mõju
(tõrjub 40-69.9%)
Harilik hiirekõrv
Capsella bursa-pastoris

Kasutusjuhend
Butisan Pro’d kasutatakse tärkamiseelselt või -järgselt talirapsil ja tärkamisjärgselt suvirapsil.
Tärkamisjärgsel kasutamisel parima tulemuse saavutamiseks on oluline, et Butisan Pro’d
kasutatakse varases tärkamisjärgses faasis.
Kultuur

Pritsimise aeg,
kasvufaas

Taliraps

BBCH 00-09
või
BBCH 10-18

Suviraps

BBCH 10-18

Maksimaalne
Vee
Kulunorm pritsimiskogus
kordade arv
1,5 l/ha
1
100-400
l/ha

1,5 l/ha

1

100-400
l/ha

Märkus
Maksimaalselt
1,5 l
kasvuhooajal
Maksimaalselt
1,5 l
kasvuhooajal

Rapsi loomasöödaks kasutamise korral on ooteaeg 10 nädalat.
Optimaalse efektiivsuse saavutamiseks vajavad mõlemad toimeained mullas lahustumiseks ja
levimiseks piisavalt niiskust, et imenduda idanevate umbrohtude juurtesse ja tärkavatesse
taimeosadesse. Kuivades tingimustes, kus mullaniiskus ei ole toimeainete liikumiseks piisav,
võib herbitsiidne mõju viibida kuni sademete esinemiseni. Seemnete idanemisel esinev
niiskuse tase on piisav ka herbitsiidi aktiveerimiseks. Seetõttu aitab herbitsiidi levikule,
omastamisele ja efektiivsusele kaasa korralikult haritud ja niiske külvialus.
Ära kasuta Butisan Pro’d liivastel ja väga kergetel madala orgaanilise aine sisaldusega
muldadel. Butisan Pro võib põhjustada mõningast kultuuri biomassi vähenemist/hõrenemist.
Suure orgaanilise aine sisaldusega muldadel tuleb pritsimine teha varases tärkamisjärgses
faasis. Üle 6-10% orgaanilise aine sisaldusega muldadel ei ole soovitav Butisan Pro’d
kasutada.
ÄRA KASUTA, kui ennustatakse tugevat vihma. Pritsimisjärgselt väga märja ilmastiku korral
võib kultuuril esineda hõrenemist või biomassi vähenemist. Kultuuri normaalne kasv taastub
mõne nädalaga ja saagikust see ei mõjuta. Külma tingimustes võib esineda lühiaegset
kõrvetust.
Vältida hoolikalt pritsitud alal ülekattumist.

Ära kasuta Butisan Pro’d stressi käes kannatavatel taimedel, mida võisid põhjustada nt.
kahjurid, haigused, liigvesi, halbade tingimustega külvialus või eelmine keemiline töötlemine.
Järgnevad kultuurid
Normaalsel ajal koristatud Butisan Pro’ga töödeldud tali- ja suvirapsile võib järgneda
mistahes kultuur ja mullaharimine ei ole vajalik enne järgmise kultuuri külvi.
Talirapsi hukkumise korral võib külvata järgmisi kultuure:
Ümberkülv samal sügisel – talirapsile pole mullaharimine vajalik, taliteraviljadele on vajalik
vähemalt 10 cm sügavune mullaharimine.
Ümberkülv järgmisel kevadel – porgandi, teravilja, kapsa, suvirapsi, maisi, sibula, herne ja
põldoa külvamiseks ei ole mullaharimine vajalik, salati ja raiheina külvamiseks on vajalik
vähemalt 10 cm sügavune mullaharimine.
Suvirapsi hukkumise korral võib külvata järgmisi kultuure:
Suvirapsi, kapsa, maisi, sibula, herne ja põlduba külvamiseks ei ole mullaharimine vajalik,
teraviljade külvamiseks on vajalik vähemalt 10 cm sügavune mullaharimine.
Külgnevad kultuurid
Tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et vältida ülekandumise e. triiviga tekitatud taimede
kahjustusi väljaspool ettenähtud ala. Minimaalselt 5 m puhvertsoon on vajalik, kui pritsimine
toimub äsja külvatud salati, porgandi või kõrreliste söödataimede kõrval.
Paagisegud
Butisan Pro’d võib segada teiste taimekaitsevahenditega. Infot võimalike segamisvõimaluste
kohta saate edasimüüjalt.
Pritsimine
Butisan Pro’d tohib kasutada eeskirjade kohaselt kalibreeritud ja kontrollitud põllupritsis.
Alati enne kasutamist tuleb prits puhastada ja kontrollida. Vajadusel LOKSUTA
PREPARAADI MAHUTIT KORRALIKULT.
Täida 1/2 pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Butisan Pro’d
pritsipaaki. Seejärel lisa ülejäänud vajaminev vee kogus ja jätka pidevalt segamist kuni
pritsimislahuse valmimiseni. Pärast tühjendamist loputada taara hoolikalt ja lisada loputusvesi
täitmise ajal pritsipaaki. Pritsimislahust tuleb alati kasutada kohe pärast valmistamist.
Kasutamisel peab olema vee kogus 100-400 l/ha.
Pritsi puhastamine
Pritsimisetööd alusta alati puhta pritsiga. Kohe pärast kasutamist pese prits hoolikalt puhta
veega. Pese kaks korda vee kogusega vähemalt 5% pritsi mahust. Pritsi puhastamisel järgi
olemasolevaid soovitusi/eeskirju ja pritsi tootja poolseid juhiseid.
Resistentsuse oht
Dimeteenamiid-P kuulub kloroatsetamiid herbitsiidide rühma (HRAC Grupp K3).
Kvinmerak (7-kloro-3-metüülkinoliin-8-karboksüülhape) kuulub kinoliin karboksüülhapete
rühma (HRAC Grupp O). Vaatamata üle 20 aasta kasutamisele, ei ole dimeteenamiid-P ega
kvinmeraki suhtes Euroopas resistentsust täheldatud.

Jäätmekäitlus
Väldi toote kontrollimatut keskkonda sattumist. Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada.
Pärast tühjendamist loputa taarat kasutades integreeritud surveloputuse seadet või loputa
käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Lisa loputusvesi valmistatavasse töölahusesse.
Pakend tuleb kahjustada ohutult. Tühjendatud pakendid tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele
eeskirjadele.
Säilitamine
Tagada tuleb ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Säilitada lukustatud, kuivas, külma
eest kaitstud kohas. Hoida eraldi toiduainetest ja loomasöötadest. Kaitsta temperatuuride eest
alla 0 °C. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Toote omadused
võivad muutuda, kui ainet/toodet säilitatakse allpool ettenähtud temperatuuride pikema aja
jooksul. Kinnises originaalpakendis säilib toode 24 kuud.
Esmaabimeetmed
Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse
kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Eemaldage
saastunud rõivad koheselt. Raskuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole. Näidake arstile mahutit,
silti ja/või ohutuskaarti. Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega. Ärrituse tekkimisel 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.
Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:
Sümptomid: Kõige tähtsamaid tuntud sümptomeid ja mõjusid kirjeldatakse etiketil ja ohutuse
andmelehel. Täiendavaid olulisi sümptomeid ja mõjusid ei ole siiani teada.
Teade arstile: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad
funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.
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.

