P ípravek na ochranu rostlin

Butisan® 400 SC
Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro edění vodou k hubení jednoděložných
i dvouděložných plevelů v epce olejce, ho čici bílé a brukvovité zelenině.
Pouze pro profesionální uživatele.

Účinná látka:

metazachlor (ISO) 400 g/l (35,4 % hmot.)
Evidenční číslo p ípravku:

3790-1

VůROVÁNÍ
H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGůNISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.
H302 ZDRůVÍ ŠKODLIVÝ P I POŽITÍ.
H351 PODEZ ENÍ Nů VYVOLÁNÍ RůKOVINY.
P202 NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD JSTE SI NEP EČETLI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ů
NEPOROZUM LI JIM.
P2Ř0 POUŽÍVEJTE OCHRůNNÉ RUKůVICE ů OCHRůNNÝ OD V.
P301+P312 P I POŽITÍ: NECÍTÍTE-LI SE DOB E, VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMůČNÍ
ST EDISKO/LÉKů E.
P3ř1 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE
P501 ODSTRůŇTE OBSůH / OBůL P EDÁNÍM OPRÁVN NÉ OSOB .
EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ůBYSTE SE VYVAROVůLI RIZIK PRO LIDSKÉ
ZDRůVÍ ů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ.
EUH208 OBSAHUJE METAZůCHLOR. M ŽE VYVOLůT ALERGICKOU REAKCI.
P ED POUŽITÍM SI P EČT TE P ILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Butisan® 400 SC

Aktualizace: 31. 10. 2017

SP 1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY P ÍPRůVKEM NEBO JEHO OBůLEM. ĚNEČIST TE ůPLIKůČNÍ
Zů ÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD / ZůBRůŇTE KONTůMINůCI VOD SPLACHEM Z
FAREM A Z CEST).
SPE 1 Zů ÚČELEM OCHRůNY PODZEMNÍ VODY NEůPLIKUJTE TENTO P ÍPRAVEK NEBO
JINÝ, JESTLIŽE OBSůHUJE ÚČINNOU LÁTKU METůZůCHLOR V CELKOVÉ DÁVCE VYŠŠÍ NEŽ
1,0 KG ÚČ. L. /Hů ĚJEDNORÁZOV ů / NEBO V D LENÝCH DÁVKÁCHě PO DOBU T Í LET NA
STEJNÉM POZEMKU.
P ÍPRůVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRůNNÉM PÁSMU II. STUPN ZDROJ
VODY.

PODZEMNÍ

P ÍPRůVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRůNNÉM PÁSMU II. STUPN
ZDROJ
POVRCHOVÝCH VOD PRO ůPLIKůCI DO EPKY OLEJKY JůRNÍ, HO ČICE ů BRUKVOVITÉ
ZELENINY.
Držitel rozhodnutí o povolení:

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
Německo

Právní zástupce v ČR:

BASF spol. s r.o., Sokolovská 66Ř/136d, 186 00 Praha 8,
tel. +420 235 000 111

Velikost a materiál balení:

HDPE láhev s obsahem 0,15 l, 0,25 l a 1 l p ípravku
HDPE kanystr s obsahem 3 l, 5 l a 10 l p ípravku

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

Datum výroby:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti p ípravku:

2 roky od data výroby, teplota skladování +5 až +30 °C

P ípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory p ípravku pro tento účel
zajistí vlastník p ípravku u akreditované laborato e pro p ípravky na ochranu rostlin a prodlouženou
dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu p ípravku.
P sobení:
Butisan® 400 SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech
ozimé a jarní epky, brukvovité zeleniny a ho čice. Je p ijímán p edevším ko enovým systémem p i
vzcházení. Po vzejití je plevely částečně p ijímán i listy.
Po aplikaci na půdu p ed vzejitím plevelů je p ijímán klíčícími plevely a působí jejich odum ení p ed
nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošet ení již vzešlé.
Jelikož k hlavnímu účinku dochází prost ednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti p i
dostatečné půdní vlhkosti. P i aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví p i pozdějších srážkách.
Podle současných poznatků je Butisan® 400 SC dob e snášen všemi odrůdami epky včetně tzv.
dvounulových.
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Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast
použití
epka olejka

2ě Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

plevele
2 l/ha
jednoděložné,
plevele dvouděložné

ho čice bílá

plevele
2 l/ha
jednoděložné,
plevele dvouděložné

zelenina brukvovitá

plevele
2,5 l/ha
jednoděložné,
plevele dvouděložné

OL

AT

AT

AT

4) Pozn. k
dávkování
5ě Umíst ní
6ě Určení
sklizn

Poznámka
1ě k plodin
2ě k ŠO
3) k OL
1) od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH, nebo
od: 10 BBCH,
do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH
1) od: 00 BBCH,
do: 09 BBCH, nebo
od: 10 BBCH,
do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH
1) od: 10 BBCH, do:
18 BBCH, nebo
po výsadbě,
do: 18 BBCH
2) ve f. 10 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

ho čice bílá,
epka olejka,
zelenina brukvovitá

100-400 l/ha

post ik

Max. počet aplikací v plodině
max. 1x

Spektrum plevel :
Plevele citlivé: psárka polní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka ku í noha, chundelka metlice,
laskavce, šťovíky, kop iva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní, prysky ník rolní, kokoška pastuší
tobolka, plevele he mánkovité, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky,
pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlíky bílý, čistec rolní
ůplikační upozorn ní:
P edpokladem účinnosti p ípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován nap .
srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání
povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Po aplikaci p ípravku nelze vyloučit projevy zpravidla p echodné fytotoxicity na ošet ované plodině.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení p ípravku do ko enové zóny rostlin a
poškození porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny
p ípravkem.
Použití půdního herbicidu p i minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.
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Následné plodiny:
Po sklizni epky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.
Náhradní plodiny:
Po zorání porostu epky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní epku olejku, brambory,
cukrovku, kuku ici. P ed výsevem náhradních plodin je t eba půdu promísit do hloubky 15 cm.
V p ípadě zorání porostu ho čice (aplikace p ípravku na ja e) lze jako náhradní plodiny pěstovat
výhradně epku olejku jarní, brambory a druhy kapusty.
Možnosti pěstování následných / náhradních plodin po ošet ení brukvovité zeleniny konzultujte s
držitelem povolení.
P ípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo
pozemky určené k setí.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism
bez
tryska
tryska
tryska
Plodina
redukce
50 %
75 %
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism [m]
epka olejka, ho čice

5

4

4

4

6
4
4
4
Brukvovitá zelenina
Ochranná vzdálenost od okraje ošet ovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin [m]
epka olejka, ho čice, brukvovitá zelenina

5

0

0

0

epka olejka jarní, ho čice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití p ípravku na pozemcích svažujících se
k povrchovým vodám. P ípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze p i použití vegetačního pásu
o ší ce nejméně 5 m.
Brukvovitá zelenina:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití p ípravku na pozemcích svažujících se
k povrchovým vodám. P ípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze p i použití vegetačního pásu
o ší ce nejméně 10 m.
P íprava post ikové kapaliny:
P ed použitím p ípravek důkladně prot epeme. Odmě ené množství vlijeme do nádrže post ikovače
zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž post ikovače na stanovený objem vodou.
P i p ípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, p ípravky se vpravují do nádrže odděleně.
Kapalinu je t eba neustále udržovat v pohybu mícháním. P ed aplikací zkontrolujeme dávkování a
činnost trysek. P ipravenou post ikovou kapalinu bez odkladu spot ebujeme.
Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci:
Osobní ochranné pracovní prost edky ĚOOPPě p i p íprav a aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů

není nutná

Ochrana rukou

gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle p ílohy A
k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a obličeje

není nutná
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Ochrana těla

celkový ochranný oděv nap . podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle
ČSN EN 13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou
značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 136ŘŘ
p i edění p ípravku gumová nebo plastová zástěra

Dodatečná ochrana nohou

pracovní nebo ochranná obuv (nap . gumové nebo plastové holínky)
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na
práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP

poškozené OOPP (nap . protržené rukavice) je t eba urychleně
vyměnit.

Je-li pracovník p i vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzav ené kabině idiče, OOPP nejsou nutné.
Musí však mít p ichystané alespoň rezervní rukavice pro p ípad poruchy za ízení.
Další označení z hlediska ochrany zdraví člov ka:
Post ik provádějte jen za bezvět í nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošet ený pozemek je možný minimálně až druhý den po aplikaci.
P i práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prost edků a do důkladného umytí
nejezte, nepijte a neku te.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP vyperte, resp.
očistěte.
P i p ípravě aplikační kapaliny ani p i provádění post iku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s p ípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (nap . nevolnost, kožní alergická reakce) nebo v
p ípadě pochybností uvědomte léka e a poskytněte mu informace ze štítku nebo p íbalového letáku.
První pomoc p i nadýchání aerosolu p i aplikaci: P erušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid.
P ejděte mimo ošet ovanou oblast.
První pomoc p i zasažení k že: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud
možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dob e opláchněte.
První pomoc p i zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte
oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je t eba je zlikvidovat.
První pomoc p i náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, p ípadně dejte vypít asi sklenici (1/4
litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
P i vyhledání léka e informujte o p ípravku, se kterým se pracovalo, a o poskytnuté první pomoci. Další
postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním
st ediskem: Telefon nep etržit : 224 ř1ř 2ř3 nebo 224 ř15 402.

Čišt ní aplikačního za ízení
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Použité aplikační za ízení se asanuje 3% roztokem uhličitanu sodného a poté důkladně propláchne
čistou vodou. V p ípadě použití speciální čisticích prost edků postupujte dle návodu k jejich použití.
Likvidace obal a zbytk :
P i likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty
povrchových vod. Prázdné obaly od p ípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat a
použije se pro p ípravu post iku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení
ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém
stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí p ípadné zbytky p ípravku po p edchozím
smícháním s ho lavým materiálem (pilinami apod.). Zbytky post ikové kapaliny z eděné v poměru asi
1:5 likvidujte vyst íkáním na okraji ošet eného pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, studní a
rybníků.
Skladování:
P ípravek se skladuje v uzav ených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech p i
teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prost edků a obalů
od těchto látek. Chraňte p ed mrazem, p ímým slunečním zá ením a sáláním tepelných zdrojů.
P i správném skladování v p vodních neotev ených obalech p ípravek zachová plnou
biologickou účinnost po dobu nejmén 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že p i
dodržení návodu k použití je p ípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nem že
ručit za škody, zp sobené neodborným a p edpis m neodpovídajícím použitím a skladováním.
® Registrovaná známka BASF
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