
Skuteczna i kompletna ochrona Twojego pola!

Butisan® + Iguana™ Pack
Wymiata chwasty z rzepaku!

Promocja!*

odbierz3 l fungicyducaryx®
240 Sl

za każdy zakupiony pack!

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.

Szczegóły i regulamin promocji na 
www.agro.basf.pl

Promocja 

Pack Plus!
kup Butisan® + Iguana™ pack 

i odbierz 3 litry 
fungicydu CARYX®

240 Sl

KroK 1.
kup Butisan® + Iguana™ pack w terminie 1.05-30.09.2016 r.

KroK 2.
Wypełnij kupon zgłoszeniowy i do 30.09.2016 r. 
wyślij wraz z fakturą na adres podany na odwrocie kuponu 
lub zarejestruj zakup na stronie www.agro.basf.pl

KroK 3.
za każdy Pack odbierz 3 litry fungicydu CaRyX® 240 SL
lub 270 punktów BeneFito



Butisan® Star max 500 SE w połączeniu z Iguana™ to kompletne i skuteczne zwalczanie chwastów 
w rzepaku dopasowane do Twojego pola. działanie nalistne i doglebowe, możliwość stosowania  
w różnych terminach i 6 substancji czynnych sprawiają, że Butisan® + Iguana™ Pack zwalcza 
szerokie spektrum uciążliwych chwastów, w tym fiołka, chabra, przytulię i bodziszka. 

6 substancji czynnych wymiata chwasty z rzepaku

Rumian polny

Fiołek polny

Tasznik pospolity

Przytulia czepna

Mak polny

Chaber bławatek

Tobołki polne

Bodziszek drobny

• Tasznik pospolity oraz tobołki polne zwalczane są bezpośrednio po siewie i w terminie wczesno 
powschodowym (4–7 dni po siewie).

• Bodziszek drobny jest zwalczany w terminie bezpośrednio po siewie.TM - znak towarowy The dow Chemical Company (dow) lub spółki stowarzyszonej z dow.

Powschodowo, 
max. do 2 tygodni po siewie

Zachwaszczenie bez dużej kompensacji bodziszka 
i chwastów krzyżowych

Mieszaninę produktów Butisan® Star Max 500 SE + Iguana™ stosować w terminie po wschodach 
rzepaku, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych.

Butisan® + Iguana™ Pack
1,5 l/ha + 0,2 l/ha

PowschodowoPosiewnie i wcześnie powschodowo

Zachwaszczenie z dominacją bodziszka i chwastów krzyżowych

Produkty Butisan® Star Max 500 SE oraz Iguana™ można stosować osobno:
• Butisan® Star max 500 SE – posiewnie lub wcześnie powschodowo
• Iguana™ – po wschodach rzepaku

Iguana™
0,2 – 0,3 l/ha

Butisan® Star max
1,5 – 2 l/ha

Butisan® + Iguana™ Pack składa się z: Elastyczny termin stosowania 
Produkty zawarte w paku możesz stosować w bardzo elastyczny sposób. Preparaty skutecznie 
zwalczają chwasty i są bezpieczne dla rzepaku. Butisan® Star max 500 SE

3x5 Litrów
• metazachlor – 200 g/l
• dimetenamid-P – 200 g/l
• chinomerak – 100 g/l

Iguana™

2x1 Litr
• chlopyralid – 240 g/l
• pikloram – 80 g/l
• aminopyralid – 40 g/l


