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Butoxone M40

Conține: 400 g/l MCPB-Na
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 1587/27.04.1995

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Butoxone M 40 este un lichid limpede, omogen, mobil, de culoare brună, cu un conţinut în
MCPB-Na de 400 g/l.

MOD DE ACȚIUNE
Butoxone M 40 este un erbicid sistemic ce se absoarbe prin frunze și, parţial, prin rădăcini.
Produsul pătrunde cu rapiditate în plantă, concentrându-se în meristeme (zone de creștere
intensă a plantelor prin diviziune rapidă și alungirea celulelor). Mecanismul de combatere al buruienilor se bazează pe dereglarea dezvoltării celulare și afectarea procesului de respiraţie.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Butoxone M 40 este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA

BURUIENI COMBĂTUTE

Mazăre

Buruieni dicotiledonate anuale (buruieni în
faza de 2 - 4 frunze) și dicotiledonate perene (buruieni în faza de <10 cm) (mazărea
10 - 12 cm inălţime)

DOZA
2 – 4,5 l/ha
Se aplică postemergent, când
cultura are 3 noduri, de la faza
de 3 frunze complet desfăcute
până înainte de faza de buton
floral

Butoxone M 40 trebuie aplicat atunci când cultura de mazăre este în creștere activă, plantele
având 10 – 12 cm înălţime. Rezultatele cele mai bune se obţin dacă în momentul aplicării tratamentului buruienile sunt răsărite în număr mare și sunt în faza de 2 – 4 frunze. Se recomandă aplicarea dozei de 2-2,5 l pentru tratamentele efectuate în perioada optimă de aplicare. Erbicidarea se va face până la apariţia butonilor florali. Aplicarea mai târzie poate să ducă la reducerea
producţiei. Dacă seceta afectează cultura, pot apărea fenomene de distorsionare a plantelor de
cultură sau distrugerea unor părţi ale acestora. Se aplică o singură erbicidare cu Butoxone M 40
pe cultură per sezon.
Buruieni foarte sensibile:
- Brassica nigra (muștarul negru); - Rumex spp. (măcriș); - Cirsium arvense (pălămida);
- Chenopodium album (spanac sălbatic); - Thlaspi arvense (punguliţa); - Plantago spp. (pătlagina);
- Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului); - Urtica urens (urzica mică).
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Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.

IMPORTANT!
• Nu prelucraţi solul timp de 10 zile de la aplicarea tratamentului;
• Se va evita erbicidarea pe vreme rece sau secetoasă;
• Nu se va aplica produsul în condiții de vânt puternic pentru a evita driftul;
• Nu se va erbicida mazărea pentru sămânţă.

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureşanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320
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