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9 Erbicide | Butisan® S

500 g/l metazaclor
Suspensie concentrată

238PC/20.10.2016
5 L

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Butisan® S este un erbicid cu acțiune reziduală la 
sol pe bază de metazaclor, din clasa cloracetanilide. 
Produsul este preluat prin cotiledoane şi rădăcini 
şi are eficacitate maximă înainte sau imediat după 
răsărirea buruienilor. 

Pentru obţinerea unor rezultate optime este necesară 
aplicarea produsului pe un pat germinativ foarte bine 
pregătit, mărunţit, neted şi umed.

Buruienile sensibile sunt buruienile dicotiledonate şi 
monocotiledonate, cum ar fi: Polygonum convolvulus, 
Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, Anthemis 
arvensis, Stellaria media, Galium aparine, Amaranthus 
retroflexus, Lamium spp., Chenopodium album, 
Myosotis arvensis, Senecio vulgaris, Matricaria spp., 
Poa annua, Solanum nigrum, Aphanes arvensis, 
Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Sonchus 
arvensis, Veronica spp., etc.

Rapiţa de toamnă şi rapiţa de 

primăvară

Varza de Bruxelles (semănată 

direct sau transplantată)

Arbori şi arbuşti ornamentali

Agentul de dăunareCultura Doză

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

Buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate şi monocotiledonate

Date tehnice

Caracteristici şi mod de acțiune

Modul de folosire
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Rapița de toamnă sau rapiţa de primăvară - produsul 
poate fi aplicat preemergent sau postemergent timpuriu în 
funcție de tipul de sol, de pregătirea patului germinativ şi de 
spectrul de buruieni. 

Utilizarea în preemergență este recomandată astfel:
pe solurile medii şi grele, unde patul germinativ este umed, 
bine pregătit şi lipsit de bulgări, produsul poate fi aplicat de 
la semănat până la răsărirea culturii de rapiţă.
În perioadele cu temperaturi mai ridicate, momentul aplicării 
produsului poate fi până la 48 de ore de la semănat.

A nu se aplica produsul de la momentul răsăririi până când 
cultura de rapiță are stadiul de două cotiledoane complet 
dezvoltate.

Utilizarea în postemergență timpurie este recomandată astfel: 
produsul poate fi aplicat pe solurile uşoare, medii şi grele 
începând cu stadiul în care cea mai mare parte a culturii se 
află la stadiul de cotiledoane complet dezvoltate până la 
stadiul de vegetație de 9 frunze adevărate ale culturii (BBCH 
19). Buruienile trebuie să fie nerăsărite sau să nu depăşească 
stadiul de 1-3 frunze adevărate.

• Erbicid standard la cultura de rapiță.

• Utilizare uşoară.

• Selectivitate excelentă.
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