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Výhody použití

  výhodná cena ošetření při 
společném nákupu
 vyřeší všechny důležité ple-

vele včetně problematických 

kakostů, penízků, vlčích máků 

i rozrazilů

 nízká hektarová dávka meta-
zachloru snižuje riziko kontami-
nace spodních i povrchových 
vod
 vhodný do antirezistentních 
programů
 pěstování následných i náhrad-
ních plodin bez omezení

Působení přípravku

Butisan Duo je herbicid určený 
k hubení jednoletých lipnicovitých 
a  dvouděložných plevelů v  poros-
tech řepky ozimé. Dimethenamid-P  
je přijímán především prostřednic-
tvím koleoptyle trav a dále kořeny 
a  nadzemními částmi dvoudělož-
ných rostlin při klíčení a vzcházení. 
Metazachlor je přijímán zejména 
kořeny, hypokotylem a  děložními 
lístky klíčících a vzcházejících rost-
lin. Po  vzejití je částečně přijímán 
i  listy plevelných rostlin. Po  apli-
kaci na  půdu před vzejitím pleve-
lů je přípravek přijímán klíčícími 
plevely a  působí jejich odumření 
před nebo krátce po  vyklíčení. 
Hubí i  plevele do  fáze děložních 
listů, které jsou v době ošetření již 
vzešlé. Přípravek nejlépe účinku-
je při dostatečné půdní vlhkosti. 
Při aplikaci za  sucha se herbicidní 
účinek dostaví při pozdějších sráž-
kách. Herbicidní přípravek Butisan 
Duo se vyznačuje širokospektrální 
účinností a  zajišťuje dlouhodobou 
účinnost proti psárce polní, lipnici 

roční, chundelce metlici, kokošce 
pastuší tobolce (jen před vzejitím), 
penízku rolnímu (jen před vzeji-
tím), heřmánkům, bažance roční,  
ptačinci žabinci, rmenu rolnímu,  
jílkům (jen před vzejitím), hluchav-
kám, mléčům (ze semen), máku vl-
čímu, pomněnce rolní, starčekům 
(jen před vzejitím), kakostům, roz-
razilům a dalším plevelům.
Balíček Butisan Duo s  Commpa-

sem CS obsahuje přípravek Com-
mpas CS (ú.l. clomazone 360 g/l), 
který je dostatečně znám v  dobré 
účinnosti proti svízeli. Herbicidní 
balíček představuje velice inovova-
nou formulaci osvědčené účinné 
látky clomazone, díky které je roz-
šířeno spektrum účinnosti na  další 
plevele jako jsou merlíky, ptačinec 
žabinec, hluchavky, kokoška, pe-
nízek, rdesna, starček a  další. Pree-
mergentní aplikace těchto příprav-
ků řeší kompletní spektrum plevelů. 
Butisan Duo s Commpasem CS ob-
sahuje 30 l Butisan Duo + 2 l Com-
mpas CS na preemergentní  ošetře-
ní 13 ha řepky.

Účinné látky 

metazachlor 200 g/l
dimethenamid-P 200 g/l 
clomazone 360 g/l
Balení

6× 5 l COEX kanystr Butisan Duo
2× 1 l F-HDPE láhev Commpas CS

Balíček na 13 ha pro komplexní preemergentní 

ošetření ozimé řepky proti jednoletým 

dvouděložným a trávovitým plevelům včetně 

problematických kakostů, penízků, vlčích máků 

a rozrazilů.

s Commpasem CS
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Návod k použití, dávkování Dávka vody 200–400 l/ha

Plodina Plevele Dávka přípravků/ha

Řepka olejka ozimá

Heřmánky, svízel přítula, hluchavky, kakosty, rozrazily, 
brukvovité plevele a další dvouděložné plevele a jed-
noleté trávy

2,3 l Butisan Duo

+ 0,15 l Commpas CS

Balíček na 13 ha

Výskyty kakostů jsou v řepce na vzestupu, řešení přináší Butisan Duo

Účinnost Butisanu Duo na kakost 


