
Butisan® 400 SC
Koncentrirana suspenzija (SC)
BUTISAN® 400 SC je herbicid za zatiranje plevela v ozimni oljni 
ogrščici, glavnatem zelju, cvetači in brokoliju.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili 
za uporabo.

5 L

® =  zaščitni znak BASF 81085074SI1024-Slovenia



NAČIN DELOVANJA
Butisan® 400 SC je selektiven talni herbicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC), 
namenjen zatiranju semenskih širokolistnih in ozkolistnih plevelov v ozimni oljni ogrščici, 
glavnatem zelju, cvetači in brokoliju.
Butisan® 400 SC deluje preko tal. Sredstvo prodre preko koreninskega sistema v kalečo 
rastlino plevela in onemogoči nadaljno rast. Ne zatre zadovoljivo vzniklih plevelov.

UPORABA
Uporablja se za zatiranje semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevela v:
- ozimni oljni ogrščici v fenološki fazi takoj po vzniku gojenih rastlin (BBCH 10 - 12), 

preden pleveli vzkalijo oziroma  najpozneje do stadija drugege lista  plevelov, v odmerku 
2,0 L/ha(20 ml/100 m2); 

- glavnatem zelju, cvetači in brokoliju, po presajanju tretiramo preden pleveli vzkalijo 
(5 – 6 dni po presajanju sadik), v odmerku 2,0 L/ha (20 ml/100 m2).

SPEKTER DELOVANJA
Učinkovito zatira: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), njivsko pasjo kamilico 
(Anthemis arvensis), navadno rosnico (Fumaria officinalis), plezajočo lakoto (Galium 
aparine), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), pravo kamilico (Matricaria 
chamomilla), navadno zvezdico (Stellaria media), njivni lisičji rep (Alopecurus 
myosuroides), enoletno latovko (Poa annua), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga 
parviflora), jetičnike (Veronica spp.) in pasje zelišče (Solanum nigrum).
Zaviralno deluje na: belo metliko (Chenopodium album) in ptičjo dresen (Polygonum 
aviculare).

Omejitve uporabe
Sredstvo lahko na istem zemljišču v polnem odmerku 2,0 L/ha uporabljamo samo enkrat 
v eni rastni sezoni.
Po preoravanju ozimne oljne ogrščice tretirane s sredstvom Butisan®400 SC je spomladi 
mogoče sejati jari ječmen, jaro pšenico, oves, koruzo, sončnice, repo, jaro ogrščico, 
sladkorno peso in lan ter saditi krompir. Tla je potrebno obdelati najmanj do globine 15 cm.
Po preoravanju oljne ogrščice v jeseni (konec septembra), najmanj 20 cm globoko, je 
mogoče takoj sejati oljno ogrščico ali ozimno pšenico.
Po spomladanskem preoravanju vsaj 5 mesecev ne sejemo korenja, solate in pastinaka. 
Dovoljeno pa je sejati/saditi vse gojene rastline, v katerih je sredstvo registrirano, pri 
predhodni 15 cm globoki obdelavi tal.

V kolobarju ni nobenih omejitev pridelovanja kultur.
OPOZORILA
Na istem zemljišču se lahko v obdobju treh let uporabi skupaj največ 1 kg čiste aktivne 
snovi metazaklor na hektar (to je največ 2,5 L sredstva Butisan® 400 SC na hektar v 
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obdobju treh let). Za učinkovito delovanje je zelo pomembna priprava tal, tako da je 
zemljišče brez grud in kamenja. Setev naj bo enakomerno globoka na globino 1,5 do  
2 cm. Seme naj bo dobro pokrito z zemljo.
Butisan® 400 SC se aktivira s pomočjo talne vlage. Padavine ali namakanje po tretiranju 
zagotovijo optimalno delovanje sredstva.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih 
izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda.

FITOTOKSIČNOST
Ob predpisani uporabi na gojenih rastlinah, kjer je sredstvo registrirano, ne povzroča 
fitotoksičnosti. Preprečite zanašanje sredstva na sosednje kulture.
Do fitotoksičnosti lahko pride v primeru, če takoj po škropljenju močno dežuje (več kot 
30 mm) ali če so rastline pod fiziološkim stresom (neustrezni pogoji rasti, poškodbe od 
drugih sredstev za varstvo rastlin, bolezni in nizkih temperatur).

MEŠANJE
Dovoljeno je mešanje z drugimi herbicidi in insekticidi ter po predhodnem preizkusu 
fitotoksičnosti tudi s tekočimi dušičnimi gnojili. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje 
ne vpliva na delovanje pripravka.

Karenca je zagotovljena s časom uporabe. Tretiranje v oljni ogrščici, glavnatem zelju, 
cvetači in brokoliju je dovoljeno do 6 tednov pred pobiranjem pridelka.

Delovna karenca: na tretirano površino se lahko vstopi, ko se tretirana površina dobro 
posuši. Pri stiku s škropljenimi rastlinami nositi rokavice in zaščitno obleko.

Nevarne lastnosti
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje.

Prva pomoč pri zastrupitvi
Znaki zastrupitve
Lahko draži oči, v stiku s kožo lahko povzroči alergijsko reakcijo. V primeru zaužitja se 
pojavijo znaki nespecifične sistemske toksičnosti: splošna oslabelost, bruhanje, driska, 
krči v trebuhu.
Splošni ukrepi
Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
prezračen prostor. Zagotovimo ji osnovne življenjske funkcije, zavarujemo jo pred 
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mrazom in vročino, pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo pripravka.
Pri vdihavanju
Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev se ravnamo po splošnih ukrepih.
Stik s kožo
Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo dobro umijemo z milom in vodo.
Stik z očmi 
S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito speremo s čisto vodo. V 
primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom.
Pri zaužitju 
Usta izperemo z vodo. Bruhanja ne izzivamo. Prizadeti naj popije 2 dl vode. Nezavestni 
osebi se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj poiščemo zdravniško 
pomoč. 

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ
Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju damo prisebni osebi 
piti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže) razredčenega z vodo v razmerju 1:4. V primeru 
zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih 
poti. Specifičnega antidota ni.

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA
Zdravljenje je simptomatično. 

Ukrepi v primeru nezgode ali razlitja sredstva
V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso predpisano osebno zaščitno opremo, 
zavarovati mesto nezgode in obvestiti pooblaščene osebe.

a)V zaprtem prostoru razlito sredstvo posujemo z adsorbcijskim sredstvom (pesek, 
žaganje, zemljo) in zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, 
da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri 
prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju za uničenje. Onesnažena tla umijemo z 
vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo 
v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b)V primeru nesreče pri prevozu zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge 
udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za 
obveščanje, tel. št. 112. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje 
posode. V primeru razlitja moramo preprečiti vžig (ugasnemo motor, ne kadimo) in 
širjenje sredstva po okolici s posipanjem adsorbcijskega sredstva. Preprečiti moramo 
onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c)V primeru požara gasimo s peno, ogljikovim dioksidom oz suhimi sredstvi za gašenje 
ali razpršeno vodo. Gasimo z zaščitno masko.
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Ravnanje z ostanki sredstva in embalažo
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, 
ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z 
nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.
Popolnoma  izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo  
lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako  očiščeno 
embalažo  brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo 
odnesemo na mesto, kjer je zbirališče  odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo 
očiščeno embalažo  ravnamo kot z nevarnim  odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

Zaščita pri delu
Pri delu s pripravkom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne smemo vdihavati 
škropilne megle. Ne tretiramo v vetrovnem vremenu. 
Pri stiku s tretiranimi rastlinami, pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju 
škropilne brozge in polnjenju rezervoarja ter tretiranju s traktorsko škropilnico je potrebno 
nositi rokavice in zaščitno obleko.
Med delom ne jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev 
prekiniti z delom in ukrepati po navodilih prve pomoči.
Po delu se moramo temeljito umiti (stuširati) in preobleči. Operemo in očistimo vsa 
uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako izperemo s čisto vodo škropilnico.

Tehnika uporabe sredstva
Preprečevanje nastajanja ostankov
Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, 
izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke 
škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in tretiramo po že tretirani površini.

Tretiranje
Škropilnice redno testiramo kot to določa zakon.
Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in 
tretiranjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.

Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo z vodo do polovice predvidene količine, dodamo 
odmerjeno količino sredstva, embalažo dobro izperemo in ne zavržemo! Med mešanjem 
in dolivanjem vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja.
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Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno 
sredstvo takoj uporabimo.

Čiščenje
Škropilnico po uporabi sredstva operemo s čisto vodo in ostanek tretiramo po tretirani 
površini.

Klavzula o jamstvu
Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno 
upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo 
vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno 
jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. 
Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in 
uporabi ne jamčimo.
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