
Nakupte alespoň 100 l herbicidu Butisan® 
Complete a získejte skvělé bonusy, které 
Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

A  Dárkový poukaz SODEXO na 5 000 Kč 4,9  %

Vyberte si to, co se vám nejvíce líbí. S poukazem  
Sodexo máte na výběr z 18 000 míst.  

B  5 000 bodů v Partnerství Profesionálů 4,9  %

Získejte další body do programu Partnerství Profesionálů 
a čerpejte skvělé bonusy jako například přípravky na ochranu 
rostlin, finanční bonusy a další.

C   Balíček Stratos® Ultra + Dash® HC 6,5 %  
10 + 10 l

Jediný graminicid z chemické skupiny DIM na českém trhu 
s oddělenou účinnou látkou od smáčedla.

D   AKU pila Stihl MSA 120 C-B 7,0 %  
+ AK 20 + AL 101

Motorová pila MSA 120 C-B s akumulátorem a nabíječkou. 

E  Butisan® Complete 10 l  9,1 %

Butisan® Complete představuje nejkoncentrovanější 
a nejpoužívanější herbicid do řepky pro preemergentní a časně 
postemergentní ošetření na našem trhu.

  Slevy kalkulovány z ceníku Agrofert 2020  
a z referenčních cen stihl.cz k 14. 5. 2020

Poskládejte si své výhody 
s Butisanem Complete
Pěstitelům řepky doporučujeme pro ochranu proti plevelům 
flexibilní herbicid Butisan® Complete, nejpoužívanější 
kompletní herbicid v ČR od roku 2017:

 • spolehlivý účinek na plevele v řepce 
• bezpečný pro řepku 
• široké aplikační okno  
• vhodný pro použití do jakýchkoliv podmínek

Doporučená dávka Butisanu Complete je 2,25 l/ha. 

Vyberte si bonus
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Jak získat bonusy?
1   Nakupte alespoň 100 l herbicidu Butisan® Complete  

nejpozději do 15. 9. 2020

2  Registrujte se na www.agro.basf.cz

3  Vyberte z nabídky bonusů

4  Doložte fotokopie faktur nejpozději do 15. 10. 2020

Výhody herbicidu Butisan® Complete 
 3 účinné látky včetně „kombi-efektu“ (metazachlor + dimethenamid-P)
 Spolehlivá účinnost na všech typech půd
 Bezpečný pro řepku i následné plodiny
 Flexibilní aplikace - preemergentně až časně postemergentně
 Bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod

Doporučení pro aplikaci
Doporučené dávkování herbicidu Butisan® Complete je 2,25 l/ha.
Doporučujeme přidat graminicid Stratos® Ultra se smáčedlem Dash® HC  
v dávce 1 l/ha + 1 l/ha.

Účinnost hebicidu Butisan® Complete na vybrané plevele 
při PRE a E-POST aplikaci v dávce 2,25 l/ha

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d 
186 00 Praha 8, Česká republika

www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.  
Tento materiál má pouze informativní charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Objednávejte ve vaší distribuční síti
Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce BASF
Detailní podmínky akce naleznete na www.agro.basf.cz
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Kontrola

Před

Butisan® Complete 2,25 l/ha, preemergentně

Po aplikaci Butisan® Complete 2,25 l/ha,  
časně postemergentně


