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Bezpieczny 

MAX możliwości na starcie  
Twojego rzepaku!

150 lat
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  Butisan® Star Max

 Butisan® Star Max to następca Butisanu® Star.

 Butisan® Star Max uzupełniono poprzez dodanie trzeciej substancji czynnej: dimetenamidu-P.  

Dzięki temu poprawiono skuteczność herbicydową tego środka.

 Butisan® Star Max łączy w sobie szerokie spektrum działania przeciw trudnym do zwalczania chwastom  

z uniwersalnym stosowaniem w okresie przed i po wschodach rzepaku.

 Butisan® Star Max spełnia wszelkie oczekiwania producentów rzepaku  

dotyczące przede wszystkim:

  wysokiej skuteczności działania

  szerokiego spektrum zwalczanych chwastów  

 (włącznie ze wszystkimi rodzajami rumianów, przytulii oraz bodziszka)

  zwalczanie tasznika i tobołków polnych w terminie przedwschodowym

  długiego okresu działania i mniejszej wrażliwości  

 na warunki wilgotnościowe w glebie

  elastyczności w terminach stosowania 

  wysokiej tolerancji przez rośliny rzepaku  
Po Butisanie® Star Max oczekuj więcej niż po innych herbicydach!

Zawiera on aż 3 substancje czynne.

Dzięki zawartości dimetenamidu-P  
zyskujesz dłuższe działanie i mniejszą wrażliwość 
na warunki wilgotnościowe w glebie.

Butisan® Star Max

Butisan® Star Max  I  Skuteczny – Elastyczny – Bezpieczny
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Skuteczność herbicydów doglebowych zależy przede wszystkim od odpowiedniego przygotowania gleby do 

siewu, rodzaju oraz wilgotności gleby, a także zawartości materii organicznej.

Coraz częściej występujące cieplejsze i suchsze lata, a dodatkowo zwiększanie się areału upraw w systemie 

bezorkowym z dużą ilością resztek pożniwnych utrudnia zwalczanie chwastów. Takie warunki wymagają stosowania 

herbicydów o niezawodnym działaniu przeciwko chwastom. Właściwości trzech substancji aktywnych w Butisanie® 

Star Max wzajemnie się uzupełniają, gwarantując wysoką skuteczność. Dodatkowo dłuższy okres działania 

dimetenamidu-P w glebie wpływa na zwalczanie później wschodzących chwastów.

W porównaniu do standardowych preparatów Butisan® Star Max wyróżnia się wyjątkowo skutecznym zwalczaniem 

takich chwastów jak:

Skuteczny

Przytulia czepna Jasnota purpurowa

Tobołki polne

Maruna bezwonnaRumian polny

Tasznik pospolityMak polnyBodziszek drobny

Skuteczny

Z Butisanem®  
Star Max  

zawsze masz kontrolę  
w walce z chwastami.  

Kombinacja trzech  
substancji czynnych  
oznacza pewność  

w drodze po najlepsze  
wyniki.

Butisan® Star Max  I  Skuteczny
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Co to jest KOMBI EFEKT?

Zawarte w Butisanie® Star Max dimetenamid-P i metazachlor, różnią się pod kątem miejsca pobierania  

substancji czynnej przez roślinę i mobilnością w glebie. Metazachlor działa głównie na powierzchni gleby, natomiast 

dimetenamid-P wykazuje aktywność zarówno w płytszych, jak i głębszych warstwach.  Dzięki temu Butisan® Star 

Max jest lepiej wiązany w profilu glebowym, wykazuje dłuższe działanie, nawet w warunkach ograniczonej wilgotno-

ści w glebie. Natomiast chinomerak sprawia, że działanie Butisanu® Star Max jest jeszcze bardziej kompletne.

 Szybka aktywacja substancji czynnej

 Pozostaje w strefie kiełkowania chwastów

 Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe

Miejsca pobierania substancji czynnych przez chwasty

     miejsca pobierania (%)

15%

15%

40%

40%

70%

30%

20%

60%

10%

Liścienie

chinomerak dimetenamid-P

dimetenamid-P

metazachlor

metazachlor
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wilgotne warunki glebowe

Doskonała synergia działania Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe

Kontrola Butisan® Star Max 2,5 l/ha

Przemieszczanie substancji czynnych w zależności od wilgotności gleby

Butisan® Star Max  I  Skuteczny
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Skuteczne pobieranie substancji czynnych 

Działanie substancji czynnej (21 dni po zastosowaniu). Krople substancji czynnej zostały zaaplikowane pipetą (białe 

punkty). Te zdjęcia pokazują dystrybucję i strefę działania substancji czynnych, które zawarte są w Butisanie® Star 

lub w Butisanie® Star Max. Dzięki kombinacji m.in. metazachloru i dimetenamidu-P zawartych w Butisanie® Star Max  

– strefa dystrybucji i działania substancji czynnych jest znacznie szersza.

Kontrola

dimetenamid-P  
+ metazachlor

Bodziszek porozcinanyRumianek pospolityWyczyniec polny

metazachlor

Dystrybucja substancji czynnej w glebie

Bodziszek drobny Bodziszek okrągłolistny Bodziszek porozcinany

Skuteczny na bodziszka

Od kilku lat obserwuje się w Polsce w coraz większym stopniu presję chwastów z rodziny bodziszkowatych. Rozwojowi tych 

chwastów sprzyja w szczególności bezorkowy system uprawy gleby. Bodziszki są chwastami szeroko rozpowszechnionymi 

w wielu uprawach. Są one ogólnie ciepłolubne,  kiełkują od wiosny do jesieni i preferują gleby, które są dobrze zaopatrzone 

w składniki pokarmowe. Chwasty te zachowują zdolność kiełkowania przez okres 5-10 lat. Głównymi rodzajami bodziszka  

w Polsce są: bodziszek drobny i bodziszek okrągłolistny, a także bodziszek porozcinany. Bodziszek drobny występuje 

najczęściej w płodozmianach rzepak – zboże. Bodziszek okrągłolistny kiełkuje głównie jesienią i wymaga długotrwałego 

i niezawodnego działania herbicydu.

Butisan® Star Max  I  Skuteczny
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Skuteczność działania na chwasty  
w zależności od terminu stosowania      

Zwalczane chwasty

Spektrum działania Butisan® Star Max 2,5 l/ha 

Terminy stosowania
Przed- 

wschodowo
Wcześnie  

powschodowo

Chwasty

Gorczyca polna +(+) +

Stulicha psia ++(+) ++

Szczyr roczny ++ ++

Przetacznik +++ +++ 

Komosa biała ++ +

Tobołki polne ++(+) ++

Tasznik pospolity +++ ++

Rumianek pospolity +++ +++ 

Mak polny +++ +++ 

Przytulia czepna +++ +++ 

Rdest ptasi ++ ++

Chaber bławatek +(+) +

Widłak plamisty +++  +++ 

Fiołki +(+) +

Bodziszki +++  +++ 

Jasnota biała +++ +++ 

Niezapominajka polna +++ +++ 

Gwiazdnica pospolita +++ +++ 

Stulisz lekarski  -  - 

 +++  = bardzo dobrze zwalczane

   ++  = dobrze zwalczane

     +  = ocena zadawalająca w zwalczaniu

     -  = ocena niezadawalająca w zwalczaniu

Spektrum działania Butisan® Star Max 2,5 l/ha 

Terminy stosowania
Przed  

wschodami
Wczesne ponowne 

wschody

Wyczyniec polny ++ +(+)

Samosiewy zbóż (+) (+)

Wiechlina roczna +++ +++ 

Stokłosa + +

Miotła zbożowa +++ +++ 

Mak polny Miotła zbożowa Maruna bezwonna Ostróżeczka polna 

Bodziszek drobny Jasnota purpurowa / różowaGwiazdnica pospolita Komosa biała 

Przetacznik bluszczykowy Przetacznik polny Przetacznik perski Przytulia czepna 

Tasznik pospolity Rumian polny Tobołki polne Rumianek pospolity

Butisan® Star Max  I  Skuteczny
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Elastyczny

Elastyczny
Termin stosowania: 

 bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną glebę (bez grud) 

 wcześnie powschodowo, 4-7 dni po siewie 

 powschodowo, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści,  

 a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści 

Na szczególną uwagę zasługuje wysoka skuteczność Butisanu® Star Max w zwalczaniu chwastów krzyżowych,  

włącznie z tasznikiem i tobołkami polnymi w terminie bezpośrednio po siewie.

Butisan® Star Max
2,5 l/ha

Butisan® Star Max
2,5 l/ha

Przedwschodowo, 

bezpośrednio 

po siewie

4-7 dni po siewie Powschodowo, 

chwasty w fazie liścieni  

do 2 par 

liści właściwych*

Butisan® Star Max
2,5 l/ha

Butisan® Star Max
2,5 l/ha

* W przypadku stosowania środka po wschodach rzepaku – komosa biała, maruna bezwonna,  
mak polny i tobołki polne mogą wykazywać średnią wrażliwość, a rdest powojowy nie jest zwalczany

Butisan® Star Max  
daje elastyczność, 
której potrzebujesz.

Możesz go stosować 
w trzech terminach, 

zarówno przed-, 
jak i powschodowo!

Butisan® Star Max  I  Elastyczny



14 15

Bezpieczny 

Butisan® Star Max w przeciwieństwie do większości wcześniejszych herbicydów nie zawiera chlomazonu.  

Eliminuje to ryzyko możliwości uszkodzenia plantacji rzepaku. Butisan® Star Max nie powoduje przebarwień rzepaku 

(bielenie liści), niezależnie od rodzaju, wilgotności i struktury gleby. Butisan® Star Max jest całkowicie bezpieczny  

dla rzepaku w każdym terminie stosowania.

 

Butisan® Star Max nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku likwidacji plantacji rzepaku, po wykonaniu orki o głębokości 15-20 cm, wiosną można uprawiać: 

pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary. W przypadku konieczności likwidacji plantacji rzepaku 

jesienią, zboża ozime można wysiewać w końcu września, po wykonaniu orki o głębokości ok. 15-20 cm.

Bezpieczny

Butisan® Star Max  
jest całkowicie bezpieczny 

oraz selektywny  
dla rzepaku 

w każdym terminie  
stosowania.

Butisan® Star Max  I  Bezpieczny



BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Substancje czynne metazachlor 200 g/l, dimetenamid-P 200 g/l, chinomerak 100 g/l

Formulacja skoncentrowana zawiesina wodna stałych cząstek i małych kapsuł

Pobieranie substancji  
czynnych

przez liście chwastów, część podliścieniową  
oraz korzenie kiełkujących chwastów

Dawka 2,5 l/ha

Termin zabiegu bezpośrednio po siewie rzepaku, 4-7 dni po siewie rzepaku  
lub powschodowo na chwasty w fazie liścieni do fazy  
dwóch par liści właściwych

Ilość wody 200-300 l/ha

Przeznaczenie zwalczanie szerokiego spektrum jednorocznych chwastów 
jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu 
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki 
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów 
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Najważniejsze zalety:

 Skuteczny: kombinacja trzech substancji czynnych  

gwarantuje zwalczenie szerokiego spektrum chwastów

 Elastyczny: do stosowania zarówno przed-, jak i powschodowego

 Bezpieczny oraz selektywny dla roślin rzepaku w każdym terminie stosowania

Butisan® Star Max
Informacje o produkcie


