BELVEDERE® TRIPEL
Herbicide
Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding
van grassen en breedbladige onkruiden

Werkzame stof:
Desmedifam 50 g/L (4,6 % w/w)
Fenmedifam 150 g/L (13,9 % w/w)
Ethofumesaat 200 g/L (18,5 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspo-emulsie
Resistentiegroep: C1, N
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BELVEDERE® TRIPEL
Herbicide
Suspo-emulsie op basis van
Desmedifam 50 g/L (4,6 % w/w)
Fenmedifam 150 g/L (13,9 % w/w)
Ethofumesaat 200 g/L (18,5 % w/w)

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingsnummer: 15160N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
-

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed
geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden
hergebruikt. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GEVARENAANDUIDINGEN
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten bereik van kinderen bewaren • P270:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van
dit product • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.
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BELVEDERE® TRIPEL
Herbicide
EERSTE HULP

Suspo-emulsie op basis van
Desmedifam 50 g/L (4,6 % w/w)
Fenmedifam 150 g/L (13,9 % w/w)
Ethofumesaat 200 g/L (18,5 % w/w)

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingsnummer: 15160N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING
VAN HET MENGSEL
-

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed
geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden
hergebruikt. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

GEVARENAANDUIDINGEN
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
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GEBRUIK & DOSIS

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren • P270:
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van
dit product • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

EERSTE HULP MAATREGELEN

EERSTE HULP

Inademing
Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is,
kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen.
Contact met de huid
Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen
uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.
Contact met de ogen
Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en
gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens het spoelen wijd geopend
houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
Inname
NIET doen braken. De mond spoelen. In geval van inslikken, onmiddellijk contact opnemen met
een vergiftigingeninformatiecentrum of een arts.

ADVIES VOOR DE ARTS
De symptomen behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door
middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde
toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

Maximaal
aantal liter
middel
per ha per
teeltcyclus

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Bieten

Eenjarige
breedbladige
onkruiden

1,3 L/ha

3

3,9 L/ha

5

Toepassingsvoorwaarden
In de teelt van bieten dient Belvedere Tripel verspoten te worden met een volume van 100400 L water /ha.
De maximale hoeveelheid ethofumesaat mag niet hoger zijn dan 1.0 kg actieve stof per
hectare over een periode van drie jaar.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend
toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende
spuitdoppen.

Volggewassen
Indien wintergraan wordt geteeld, dient voor het zaaien eerst geploegd te worden om
schade ten gevolge van eventuele residuen in de grond te voorkomen.
Bij mislukken van een teelt waarin Belvedere Tripel werd toegepast, kunnen na een
kerende grondbewerking suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, erwten,
raaigrassen, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien en spinazie als vervanggewassen
worden verbouwd.

GEBRUIK & DOSIS

Het valt niet uit te sluiten dat na een behandeling met Belvedere Tripel fytotoxiciteit
optreedt. Dit leidt in het algemeen niet tot opbrengstderving.

AANBEVELINGEN
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om
machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te
stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor
verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen
die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch
zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te
beperken.

DISCLAIMER
De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze
van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons
opgedane ervaringen.
Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over
opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend,
deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas
kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of
ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen
met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor
de door u beoogde toepassing.

Herbicide
Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding
van grassen en breedbladige onkruiden

Werkzame stof:
Desmedifam 50 g/L (4,6 % w/w)
Fenmedifam 150 g/L (13,9 % w/w)
Ethofumesaat 200 g/L (18,5 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspo-emulsie
Resistentiegroep: C1, N
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BELVEDERE® TRIPEL
Herbicide

Suspo-emulsie op basis van
Desmedifam 50 g/L (4,6 % w/w)
Fenmedifam 150 g/L (13,9 % w/w)
Ethofumesaat 200 g/L (18,5 % w/w)
Toelatingsnummer: 15160N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding
van grassen en breedbladige onkruiden

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT
DE INDELING VAN HET MENGSEL
GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken •
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend
herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens
worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
In goed gesloten verpakking bewaren op een
droge, goed geventileerde plaats. De verpakking
mag niet worden hergebruikt. De verpakking
mag niet worden hergebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten bereik van kinderen bewaren
• P270: Niet eten, drinken of roken tijdens
het gebruik van dit product • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor
dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.

Werkzame stof:
Desmedifam 50 g/L (4,6 % w/w)
Fenmedifam 150 g/L (13,9 % w/w)
Ethofumesaat 200 g/L (18,5 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspo-emulsie
Resistentiegroep: C1, N
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