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Butisan Star         
Butizanas Star 416 g/l k.s. 
 
HERBICIDAS 
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms 
piktţolėms naikinti ţieminių ir vasarinių rapsų laukuose. Skirtas profesionaliam 
naudojimui. 
 
Veiklioji medţiaga:      metazachloras 333 g/l + kvinmerakas 83 g/l 
 
Augalų apsaugos produkto forma:   koncentruota suspensija  
 
Registracijos numeris:     0293H/06 
 
Pakuotė:       10x1, 4x5, 2x10 L 

 

 
Aplinkai pavojingas 
 

DĖMESIO! 
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 
ekosistemų pakitimus 
Saugoti nuo vaikų 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro 
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti 
Vengti patekimo ant odos 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabuţius ir mūvėti tinkamas pirštines 
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos 
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų 
lapais). 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos metazachloro, tame pačiame lauke nenaudoti dažniau kaip kartą per dvejus 
metus. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti lengvos mechaninės sudėties 
dirvožemyje (smėlio ir lengvo priesmėlio). 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo 
įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo 
kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki 
paviršinio vandens telkinių. 
Sudėtyje yra metazachloro. Susilietus su oda, gali sukelti alergiją. 
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Pirmoji pagalba 
Bendras patarimas: saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabuţių. Nusivilkite 
uţterštus drabuţius. Jei iškyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui šią 
pakuotę, etiketę ir/arba saugos duomenų lapus. 
Įkvėpus: išveskite nukentėjusįjį į gryną orą, kreipkitės į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite vandeniu su muilu, kreipkitės į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plaukite paveiktas akis maţiausiai 15 minučių po tekančiu 
vandeniu, vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į okulistą. 
Prarijus: nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją. 
Pastaba gydytojui: gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), 
specifinis priešnuodis neţinomas. 
 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8-5 2362052 
 
FALCK EURO SERVICE pagalbos telefonas: 00 45 79 42 43 33 
 
Siuntos numeris: ţiūrėkite ant pakuotės 
 

Pagaminimo data: ţiūrėkite ant pakuotės 
 
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos 
 

Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C 
 
Uţregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija 
 
Kilmės šalis: BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigstafen, Vokietija 
 
Importuotojai ir platintojai: UAB “Agrokoncernas”, Uţnerio 15, LT-34748 Vytėnai, KAUNAS, 
Lietuva. Tel.: 8-700 55033, Faksas: 8-700 55044. UAB “Kemira GrowHow”, Ateities 10, LT-
08303 VILNIUS, Lietuva. Tel.: 8-5 2701 187 Faksas: 8-5 2701 711 
 
SIEKDAMI IŠVENGTI PAVOJAUS ŢMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, LAIKYKITĖS 
ETIKETĖJE NURODYTŲ REIKALAVIMŲ 
 
PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŢIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ! 
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Butisan Star         
Butizanas Star 416 g/l k.s. 
 
HERBICIDAS 
Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms ir vienaskiltėms 
piktţolėms naikinti ţieminių ir vasarinių rapsų laukuose. Skirtas profesionaliam 
naudojimui. 
 
Veiklioji medţiaga:      metazachloras 333 g/l + kvinmerakas 83 g/l 
 
Augalų apsaugos produkto forma:   koncentruota suspensija  
 
Registracijos numeris:     0293H/06 
 
Pakuotė:       1, 5, 10 L 

 

 
Aplinkai pavojingas 
 

DĖMESIO! 
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 
ekosistemų pakitimus 
Saugoti nuo vaikų 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro 
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti 
Vengti patekimo ant odos 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabuţius ir mūvėti tinkamas pirštines 
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos 
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų 
lapais). 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos metazachloro, tame pačiame lauke nenaudoti dažniau kaip kartą per dvejus 
metus. 
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti lengvos mechaninės sudėties 
dirvožemyje (smėlio ir lengvo priesmėlio). 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo 
įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo 
kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki 
paviršinio vandens telkinių. 
Sudėtyje yra metazachloro. Susilietus su oda, gali sukelti alergiją. 
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Pirmoji pagalba 
Bendras patarimas: saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabuţių. Nusivilkite 
uţterštus drabuţius. Jei iškyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui šią 
pakuotę, etiketę ir/arba saugos duomenų lapus. 
Įkvėpus: išveskite nukentėjusįjį į gryną orą, kreipkitės į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite vandeniu su muilu, kreipkitės į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plaukite paveiktas akis maţiausiai 15 minučių po tekančiu 
vandeniu, vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į okulistą. 
Prarijus: nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją. 
Pastaba gydytojui: gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), 
specifinis priešnuodis neţinomas. 
 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8-5 2362052 
 
FALCK EURO SERVICE pagalbos telefonas: 00 45 79 42 43 33 
 
Siuntos numeris: ţiūrėkite ant pakuotės 
 

Pagaminimo data: ţiūrėkite ant pakuotės 
 

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos 
 
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C 
 
Uţregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija 
 
Kilmės šalis: BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigstafen, Vokietija 
 
Importuotojai ir platintojai: UAB “Agrokoncernas”, Uţnerio 15, LT-34748 Vytėnai, KAUNAS, 
Lietuva. Tel.: 8-700 55033, Faksas: 8-700 55044. UAB “Kemira GrowHow”, Ateities 10, LT-
08303 VILNIUS, Lietuva. Tel.: 8-5 2701 187 Faksas: 8-5 2701 711 
 
SIEKDAMI IŠVENGTI PAVOJAUS ŢMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, LAIKYKITĖS 
ETIKETĖJE NURODYTŲ REIKALAVIMŲ 
 
Veikimo būdas 
Butizanas Star yra sistemiškai veikiantis herbicidas, efektyvus prieš dviskiltes piktţoles, taip 
pat ir kai kurias vienaskiltes, tokias kaip dirvinė smilguolė (Apera spica-venti) ir vienmetė 
miglė (Poa annua). 
 
Butizanas Star veikia ir per šaknis (dirvą) ir per augalų lapus. Kaip ir visi kiti dirviniai herbicidai 
Butizanas Star efektyviausias esant drėgnai dirvai. Butizanas Star geriausiai paveikia 
piktţoles kai jos yra ankstyvajame vystymosi tarpsnyje, ne didesnės kaip 3-4 lapeliai (BBCH 
00 - 14). Efektyvumas būna geresnis piktţoles purškiant kuo ankščiau. 
 
Efektyvumas prieš lipikus, notreles, veronikas, vienmetes migles, darţines ţliūges, dirvines 
aguonas yra labai geras, tiek iki piktţolėms sudygstant, tiek po sudygimo todėl, kad Butizane 
Star yra dar viena veiklioji medţiaga – kvinmerakas. 
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Butiznas Star silpnai veikia rugiagėles (Centauria cyanus) snapučius (Geranium spp.) ir 
ankštinius augalus, tokius kaip ţirniai, dobilai ir liucernos.  
 
Pastaba 
Nenaudokite Butizano Star lengvose dirvose su maţu humuso kiekiu. Durpiniuose 
dirvoţemiuose Butizaną Star purkškite piktţolėms sudygus. 
 
Jei paviršius nelygus, grumstuotas – purkškite po sudygimo. 
 
Po purškimo su Butisan Star dirvos nedirbkite –nevoluokite, neakėkite. Jei po purškimo 
uţeina smarki liūtis – gali sulėtėti rapsų augimas. Po kiek laiko augalai atsigauna, tačiau 
vėliau pasėti rapsai gali atsigauti sunkiau. 
 
Kai purškiate po sudygimo ir vėliau: nepurkškite kai uţeina šalnos – rizikuojate paţeisti 
rapsus. Kai purškiate 1 – 4 lapelių tarpsnyje (BBCH 11 – 14): nepurkškite kai saulėta ir karšta 
- galite paţeisti vaškinį sluoksnį, o kai rapsų lapeliai drėgni – lapeliai gali įgauti šaukštelio 
formą. 
 
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 
Maţiausios normos rekomenduojamos gerai įdirbtose, lengvesnėse, maţiau humuso 
turinčiose dirvose; didţiausios - sunkesnėse, durpingose ir daug humuso turinčiose dirvose.  
 

Žieminiai rapsai 
Jei dirva labai sausa, laukite lietaus arba purkškite pasėliams sudygus. Jei purškimo metu 
buvo sausa, bet 2-3 savaičių laikotarpyje palijo, herbicidas pradės veikti ir veiks taip 
pakankamai efektyviai, jei tik piktţolės neuţaugo per didelės. 
 
Purškiama po sėjos – iki sudygimo: 
Norma: 2,0 - 2,5 l/ha Butizano Star. Esant drėgnai dirvai, uţtenka 2,0 l/ha. 
Jei labai sausa, laukite lietaus ir tik po to purkškite arba laukite kol sudygs ir purkškite vėliau. 
 
Dygimo metu – skilčialapių tarpsnyje: 
Norma: 2,0 - 2,5 l/ha Butizano Star.  
 
Rapsams esant 2 - 4 lapelių tarpsnyje (BBCH 12-14) 
Norma: 2,0 - 2,5 l/ha Butizano Star.  
Piktţolės sunyksta palyginus lėtai, šiame tarpsnyje sunkiau sunaikinamos trikertės ţvaginės 
(Capsella bursa pastoris) ir našlaitės (Viola spp).  
Didţiausias purškimų skaičius - 1 
 

Vasariniai rapsai 
Herbicido veiksmingumas vasarinių rapsų lauke labiau priklauso nuo dirvos drėgmės, nei nuo 
purškimo laiko. 
 
Po sėjos iki sudygimo: 
Norma: 2,0 – 2,5 l/ha Butizano Star. Jei labai sausa, laukite lietaus ir tik po to purkškite arba 
laukite kol sudygs ir purkškite vėliau. 
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Dygimo metu – skilčialapių tarpsnyje: 
Norma: 2,0 - 2,5 l/ha Butizano Star. Šiuo metu herbicido naudojimas efektyviausias. 
 
Rapsams esant 2 - 4 lapelių tarpsnyje 
Norma: 2,5 l/ha Butizano Star. Esant drėgnai dirvai, uţtenka 2,0 l/ha. 
 
Didţiausias purškimų skaičius - 1 
 
Vandens kiekis 
Vandens kiekis priklauso nuo purkštuvo techninių charakteristikų ir purškimo sąlygų. 
Rekomenduojamas vandens kiekis: 150 - 300 l/ha 
 
Tirpalo paruošimas 
Pusę purkštuvo rezervuaro uţpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą 
kiekį Butizano Star, kitus preparatus ir baikite pilti vandenį. Tirpalas suvartojamas tuojau pat 
po jo paruošimo! 
 
Sėjomaina 
Jei ţieminiai rapsai ţūva o rugpjūčio mėnesį buvo naudotas Butizanas Star, kitais metais 
galima auginti visus ţemės ūkio augalus, išskyrus cukrinius runkelius. Lengvuose smėlio 
dirvoţemiuose venkite auginti javus, ypač jei Butizanas Star buvo naudotas vėlai rudenį. 
Tokiu atveju geriau auginkite vasarinius rapsus, ţirnius, pupas, kopūstus, kukurūzus arba 
bulves. Šiuos augalus galite auginti ir kai tenka atsėti vasarinius rapsus, jau nupurškus 
Butizanu Star. Ţieminius kviečius sėti po ţieminių ar vasarinių rapsų, purkštų su Butizanu Star 
galima tik prieš tai įdirbus dirvą. 
 
Purkštuvo plovimas 
Purkštuvą kruopščiai išplaukite tiek prieš, tiek po purškimo. Kitų pesticidų likučiai gali smarkiai 
pakenkti augalams. 
 
Saugos priemonės 
Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabuţių. Sulaistytus drabuţius nusivilkite 
nedelsiant. Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Dėvėkite neperšlampančius 
apsauginius drabuţius, cheminėms medţiagoms atsparias pirštines, apsauginius akinius su 
šoninėmis apsaugomis. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir 
baigę darbą.  
 
Sandėliavimas  
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių 
pašaro. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose 
vietose ir tik originalioje taroje. 
 
Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas 
Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į drenaţą, kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius 
vandenis. Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą 3 kartus, supilkite 
išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos ţemės. Preparato arba tirpalo 
likučių negalima išpilti, nes jie yra ţalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal 
galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
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Pastaba! 
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame uţ jos sudėtines 
dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko 
bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar 
auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Mes, preparatų tiekėjai, 
neatsakome uţ pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl prieţasčių, kurių mes negalėjome 
numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome uţ ţalą, 
atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas. 
 
 BASF registruotas prekės ţenklas 

 
Etiketė patvirtinta: 


