Betasana® Trio SE
Selectief herbicide ter bestrijding van éénjarige onkruiden in na-opkomst in de bietenteelt
BETASANA® TRIO SE
TOELATINGSNUMMER
AARD VAN HET PREPARAAT
WERKZAME STOFFEN
GEHALTEN

: 14293 N
: SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC)
: DESMEDIFAM, ETHOFUMESAAT EN FENMEDIFAM
: RESP. 15 G/L, 115 G/L EN 75 G/L

GEVARENAANDUIDINGEN
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts
raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale
wetgeving.

WAARSCHUWING

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.
Verdeeld door:
UPL Benelux BV
Postbus 295
4900 AG Oosterhout
0162 – 431 931
®

Erkenninghouder
UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park
Warrington, Cheshire,
WA3 6YN, United Kingdom

gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.

UPL Benelux BV
Industrieterrein Weststad
Koopvaardijweg 9 – 4906 CV Oosterhout (NL)
Tel: 0162 – 431 931 Fax: 0162 – 456 797
Webpage: www.uplbenelux.nl

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking
271016
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Betasana® Trio SE
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een
na opkomst toepassing in het volgende toepassingsgebied (volgens Definitielijst toepassingsgebieden
versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Bieten

Eenjarige
breedbladige
onkruiden
*In LDS toepassing

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus

2 – 2,5 l/ha
1-1.4 l/ha*

3
7

Maximaal
aantal liter
middel per ha
per
teeltcyclus
7 l/ha

Miniumum
interval tussen
toepassingen
in dagen
5

Betasana Trio SE dient te worden toegepast in 100-300 liter water per ha.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op percelen die niet
grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme
spuitdoppen
AANBEVELINGEN
Algemeen
Betasana Trio SE is een herbicide voor toepassing na opkomst van de bieten. Het geeft een goede
bestrijding van de meeste éénjarige breedbladige onkruiden.
Toepassingen
Gebruik gedurende de teelt in totaal niet meer dan 7 l/ha Betasana Trio SE.Met de onkruidbestrijding
dient begonnen te worden op klein net gekiemd onkruid, in de regel is dit bij opkomst van de bieten.
Volgbespuitingen zullen noodzakelijk zijn wanneer nieuwe onkruiden kiemen.
Toe te passen volgens het klassieke of volgens LDS systeem.
Dosering:
Klassiek systeem:
2,0 – 2,5 l/ha Betasana Trio SE op onkruiden vanaf het kiemblad-stadium tot het twee-blad-stadium.
Maximaal 3 toepassingen per teeltcyclus.
Bij afgeharde onkruiden kan de toevoeging van 0,5 l/ha minerale of plantaardige olie het
bestrijdingsresultaat verbeteren.
LDS systeem:
1-1.4 l/ha Betasana Trio SE in LDS systeem op onkruiden in het kiemblad-stadium. Onder droge
omstandigheden kan 0.5 l/ha olie worden toegevoegd. Deze toepassing bij nieuwe onkruidgolven
telkens herhalen waarbij een minimaal interval van 5 dagen gerespecteerd dient te worden.
Restricties
Spuit op een droog en gezond bietengewas.
Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur ’s avonds spuiten.
Spuitvoorschriften
Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur.
Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.
MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP
Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk het etiket tonen).
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Betasana® Trio SE
Contact met de ogen Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Na de eerste spoeling eventueel
contactlenzen verwijderen en doorgaan met spoelen gedurende minstens 15 minuten. Indien
oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
Contact met de huid Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water afwassen; alle verontreinigde
kleding en schoenen uittrekken. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
Inslikken Mond spoelen met water. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Inademing In de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM.
NOTA
Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
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