Butisan S
HERBITSIID
Toimeaine: metasakloor 500 g/l (43,5 %)
Preparaadi vorm: suspensiooni kontsentraat (SC)
Süsteemne toimega mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil ja sinepil
tärkamiseelseks ja varajaseks tärkamisjärgseks umbrohutõrjeks. Peakapsal, brüsseli kapsal,
brokolil, lehtkapsal ja lillkapsal varajaseks tärkamisjärgseks umbrohutõrjeks.
Hoiatus

H302 Allaneelamisel kahjulik.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab metasakloori, 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni.
Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P301+P312+P330 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada suud.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: 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).
SPe1 Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis
sisaldab metasakloori, rohkem kui 750 g metasakloori hektari kohta samal põllul kolme aasta
jooksul.
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit
pinnaveekogust. Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 meetrit 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.
Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112

Pakend: 0,15 l, 0,25 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Registreerimisnumber: 732/18.09.18
Partii nr.: vaata pakendil
Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida külma eest kaitstult. Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja üle + 40 °C.
Valmistaja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Loa valdaja: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, DK-1560 København V, Taani
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Nimekast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Eesti, Tel.: 372 530 30755
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
Toime
Butisan S mõjub peamiselt mulla kaudu enne tärkamist, kuid seda herbitsiidi võib kasutada ka
tärkamisjärgselt põllukultuuride ja/või umbrohtude varajases kasvufaasis. Umbrohud on
herbitsiiditundlikud, kui nad ei ole suuremad 3–4 lehe kasvufaasist.
Optimaalse aktiivsuse saavutamiseks on vaja metasakloori lahustamiseks ja levimiseks
piisavalt mulla niiskust. Kuivades tingimustes, kus niiskust ei ole küllaldaselt, võib
herbitsiidne toime viibida, kuni sademete esinemiseni. Korralik mulla ettevalmistus
optimaalseks külvipinnaks, mis on niiske, ühtlane ja mure muld, aitab kaasa herbitsiidi
levikule, neeldumisele ja efektiivsusele. Külvijärgne rullimine vähendab mullatükke ja
korralik põhu käitlus mõjub positiivselt umbrohtude efektiivsele tõrjele.
Butisan S efektiivsus umbrohtudele sõltub ilmastiku ja mulla tingimustest ning pritsimise
ajast. Tärkamiseelne pritsimine annab parema efektiivsuse enamike umbrohuliikide tõrjel.
Butisan S efektiivsus sõltub ka kultuurist, kulunormist ja pritsimise ajast.
KASUTUSJUHEND
TALIRAPS
Sügisel kasutatakse piisava mulla niiskuse ning kõrge temperatuuri ja õhuniiskuse
tingimustes. Öökülma ohtu ei tohi olla. Kui umbrohud on tärganud ja kasvavad, tõrjub
Butisan S enamikke valitsevaid umbrohuliike talirapsis. Levinumad umbrohuliigid talirapsis
on vesihein (Stellaria media), kummeli liigid (Matricaria sp.), madara liigid (Galium sp.),
kannikese liigid (Viola sp.), harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris), verev iminõges
(Lamium purpureum), põld-litterhein (Thlapsi arvensis), linnurohu liigid (Polygonum sp.),
mailase liigid (Veronica sp.), mõnes piirkonnas on probleemseks muutunud kukemagun
(Papaver rhoeas).
Butisan S 1,5 l/ha efektiivsus.
Tärkamiseelne kasutamine
Väga hea mõju (tõrjub >95%): kesalill (Tripleurospermum perforatum), vesihein (Stellaria
media), põldmailane (Veronica arvensis), verev iminõges (Lamium purpureum), põld-lõosilm
(Myosotis arvensis), tähkjas rebashein (Amaranthus retroflexus), kukemagun (Papaver

rhoeas), põld-konnatatar (Fallopia convolvulus), valge pusurohi (Silene pratensis), ööpõisrohi (Silene noctiflora), rukki-kastehein (Apera spica-venti), nurmika liigid (Poa sp.)
Hea mõju (tõrjub 94,9–85%): harilik hiireõrv (Capsella bursa-pastoris), roomav madar
(Galium aparine), teekummel (Matricaria recutita), madal kurereha (Geranium pusillum),
põld-kadakkaer (Cerastium arvense), Pärsia mailane (Veronica persicaria).
Keskmine mõju (tõrjub 84,9–70%): valge hanemalts (Chenopodium album), põld-litterhein
(Thlaspi arvense).
Nõrk mõju (tõrjub 69,9–50%): põldkannike (Viola arvensis), harilik piimalill Euphorbia
helioscopia), ise kasvanud talinisu.
Nõrk või üldse ei mõju (tõrjub < 50%): põldsinep (Sinapis arvensis), erilehine linnurohi
(Polygonum aviculare), ise kasvanud suvioder.
Tärkamisjärgne kasutamine
Väga hea mõju (tõrjub >95%): põld-konnatatar (Fallopia convolvulus), põldmailane
(Veronica arvensis), pehme kurereha (Geranium molle), nurmika liigid (Poa sp.).
Hea mõju ( tõrjub 94,9–85%): Pärsia mailane (Veronica persica), teekummel (Matricaria
chamomilla), rukki-kastehein (Apera spica-venti).
Keskmine mõju (tõrjub 84,9–70%): kesalill (Tripleuspermum perforatum), roomav madar
(Galium aparine), verev iminõges (Lamium purpureum), hõlmine iminõges (Lamium
amplexicaule), valge pusurohi (Silene pratensis), vesihein (Stellaria media).
Nõrk mõju (tõrjub 69,9–50%): põld-kadakkaer (Cerastium arvense), valge hanemalts
(Chenopodium album).
Nõrk või üldse ei mõju (tõrjub < 50%): harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris), põldlõosilm (Myosotis arvensis), põldsinep (Sinapis arvensis), põld-litterhein (Thlaspi arvense),
harilik piimalill (Euphorbia helioscopia), öö-põisrohi (Silene noctiflora), kukemagun (Papaver
rhoeas), põldkannike (Viola arvensis), ise kasvanud suvi- ja talioder.
SUVIRAPS, SUVIRÜPS, SINEP, PEAKAPSAS, LILLKAPSAS, BRÜSSELI KAPSAS,
BROKOLI, LEHTKAPSAS
Kevadine pritsimine ei pea alati järgnema piisava mullaniiskuse, kõrge temperatuuri ja
õhuniiskuse tingimustes, kui on öökülma oht ja umbrohud on ebaühtlaselt tärganud ja
kasvanud (eri liiki umbrohud alustavad kasvu erinevas mullas ja temperatuuri tingimustes
erinevalt). Butisan S efektiivsus sõltub väga palju ilmastiku ja mulla tingimustest. Parima
efektiivsuse saavutamiseks kasutatakse Butisan S-i väikestel umbrohtudel varajastes
kasvufaasides.
Kulunorm/pritsimise aeg
Butisan S 1,5 l/ha tali- ja suvirapsile tärkamiseelselt või tärkamisjärgselt kasvufaasides BBCH
00–09 (idanemine kuni koleoptiiliga kaetud idud on mullapinnal) või BBCH 10–18
(tärkamine kuni 4–5 leht on välja arenenud).
Butisan S 1,5 l/ha suvirüpsile, sinepile tärkamiseelselt või tärkamisjärgselt kasvufaasides
(BBCH 00–09) (idanemine kuni koleoptiiliga kaetud idud on mullapinnal) või BBCH 10–18
(tärkamine kuni 4–5 leht on välja arenenud).
Butisan S 1,5 l/ha peakapsale, lillkapsale, brüsselikapsale, brokolile, lehtkapsale
tärkamisjärgselt ja istutamisjärgselt kasvufaasides BBCH 10–18.

Maksimaalne pritsimiskordade arv – 1
Vee hulk
Soovitatud vee kogus: 100–400 l/ha.
Ettevaatusabinõud
Metasakloori kasutada maksimaalselt 750 g/ha samal põllul igal 3. aastal.
Hoiduda ülekandumise ehk triiviga tekitatud taimede kahjustusi väljaspool ettenähtud ala.
Rapsi, rüpsi ja sinepi puhul on keeluaeg toote pritsimise ja loomasöödaks kasutamise
vahel vähemalt 8 nädalat.
Kapsaliste puhul on keeluaeg toote pritsimise ja loomasöödaks kasutamise vahel
vähemalt 6 nädalat.
Butisan S võib erilistes ilmastiku tingimustes, nagu pritsimise järgne tugev vihm, tekitada
kultuurile mõningaid fütotoksilisi tunnuseid, mis tavaliselt kaovad mõne nädala möödumisel ja
saagile negatiivset mõju ei avalda.
Normaalsel ajal koristatud talirapsile järgnemine
Butisan S-ga töödeldud normaalsel ajal koristatud talirapsile võib järgneda mistahes kultuur ja
künd ei ole hädavajalik enne järgmise teravilja kultuuri külvi.
Kui kultuur hukkus sügisel või talvel, võib üksinda Butisan S’i kasutamise järel külvata
järgmisi kultuure sõltuvalt ümberkülvi ajast:
Ümberkülv samal sügisel
Vähemalt 20 cm sügavuse kündmise järel: talioder või talinisu.
Ümberkülv järgmisel kevadel
Kündmise järel võib külvata järgmisi kultuure:
SUVIRAPS (või teised ristõielised kultuurid)
TERAVILJAD (suvinisu, oder, kaer)
ÜMBERISTUTATUD VÕI OTSE KÜLVATUD RISTÕIELISED
PÕLDUBA
HERNES
KARTUL ja MAIS
LINA seemneks
SUHKRUPEET
Järgnevad kultuurid, suviraps, suvirüps, sinep või peakapsas, lillkapsas, brüsselikapsas,
brokoli, lehtkapsas
Iga põllukultuur võib järgneda Butisan S-ga töödeldud ristõielisele kultuurile, mis on koristatud
tavalisel ajal ja kündmine ei ole vajalik enne järgnevat teravilja külvi.
Ümberkülv pärast kasutamist kevadel
Pärast kasutamist ristõielistel kultuuridel kevadel soovitatakse ümberkülviks teisi ristõieliste
kultuure või kartulit.

Pritsimissegu valmistamine
Ära kunagi valmista rohkem pritsimislahust, kui vaja. Enne kasutamist veendu, et prits oleks
puhas ja seal ei ole jääke.
ENNE KASUTAMIST LOKSUTA MAHUTIT KORRALIKULT. Täida ¾ pritsipaaki veega
ja pane segisti tööle. Enne avamist loksuta preparaadi mahutit korralikult, et toode seguneks.
Lisa vajalik kogus Butisan S pritsipaaki jätkates pidevalt segamist. Lisa ülejäänud vajaminev
vee kogus ja jätka pidevalt segamist 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 ohutult.
Segatavus teiste preparaatidega
Butisan S-i võib segada teiste taimekaitsevahenditega. Infot võimalike segamisvõimaluste
kohta saate edasimüüjalt.
Resistentsus
Herbitsiid Butisan S sisaldab kloroatstamiidide klassi herbitsiidide toimeainet metasakloor.
Vastavalt HRAC-klassifikatsioonile kuulub metasakloor VLCFA (väga pika ahelaga
rasvhapped) (3) Inhibiitorite Gruppi K3.
Mõnedel üheaastastel kõrrelistel heintaimedel (nt rebasesaba, metsikud kaerad, Itaalia raihein)
on arenenud herbitsiidide resistentsus, mis võib tõrje mõju vähendada. Resistentsuse vältimise
ja toimetuleku strateegiat tuleb järgida.
Järgi alati HRAC [www.hracglobal.com] juhiseid umbrohtude herbitsiidi resistentsuse
vältimise ja toimetuleku kohta.
Niipalju kui võimalik tuleb rakendada ennetava tõrje meetmeid (nt külvikord, kündmine jne.).
Kasutada tuleb paagisegusid või erineva toimega efektiivseid herbitsiide üksikutel kultuuridel
või järgnevatel kultuuridel.
Kõrreliste umbrohtude herbitsiidi resistentsuse kontrolli all hoidmiseks tuleb alati kasutada
Butisan S-i järjestikku teiste kõrrelistele umbrohtudele efektiivsete erineva toimeainega
herbitsiididega.
Põldu tuleb regulaarselt jälgida ning välja selgitada iga ebaõnnestunud tõrjumise põhjused.
Pritsi puhastamine
Pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast Butisan S-i kasutamist järgides seadme
tootjapoolseid juhiseid.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
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. Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud pakendid tuleb
viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Säilitamine
Hoida eraldi toiduainetest ja loomasöödast. Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese
päikesevalguse eest. Hoiustamise kestvus: 24 kuud.
Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide
või pikaajalise mõju vastu: keskmise efektiivsusega kombineeritud filter orgaaniliste

gaaside/aurude, anorgaaniliste, anorgaaniliste, anorgaaniliste hapete ja leeliseliste ühendite
osakeste püüdmiseks (nt EN 14387 tüüp ABEK).
Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise kokkupuute
puhuks (soovitav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisele >480 minutit):
näiteks nitriilkummi (0,4 mm), kloropreenkummi (0,5 mm), butüülkummi (0,7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Tihedalt istuvad turvaprillid (pritsmeprillid) (EN 166).
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit.
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
Üldine nõuanne: Eemaldage saastunud rõivad.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske kohe rohke seebi ja veega.
Kokkupuutel silmadega: Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee
all, hoides silmalaugu lahti.
Neelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200–300 ml vett, pöörduge arsti poole.
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad
funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.
Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662
Kasutaja risk
Tooted vastavad täielikult kvaliteedinõuetele. Tootja tagab toote õige toimeainete sisalduse.
Tootja ei vastuta tekkiva kahjustuse eest, mille on põhjustanud toote ebaõige säilitamine
ja/või kasutamine.
 - BASF registreeritud kaubamärk

