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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in
de volgende toepassingsgebieden, (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde
toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering* middel per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Maximaal aantal
liter middel per
ha per
teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen in
dagen

Suikerbiet

Eenjarige onkruiden

1-1,5 L/ha1,2

4

4,5

6

Voederbiet

Eenjarige onkruiden

1-1,5 L/ha1

4

4,5

6

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet
worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.
1
In LDS systeem.
2
Eerste toepassing met maximaal 1 L/ha.

Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt suiker- en voederbiet dient Betanal Elite verspoten te worden met een volume van 200 liter water per ha.
In de teelt van voederbiet het middel toepassen vanaf het 2e bladstadium (BBCH 12).
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van suiker- en voederbiet uitsluitend toegestaan wanneer in
perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 75%
driftreducerende spuitdoppen.
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Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de teelt van suiker- en voederbiet uitsluitend
toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden
van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met
een kantdop.
Het valt niet uit te sluiten dat na een behandeling met Betanal Elite fytotoxiciteit optreedt. Dit leidt in het algemeen niet tot opbrengstderving.
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.
Vervanggewassen
Bij mislukken van een teelt waarin Betanal Elite 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.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen desmedifam, ethofumesaat en fenmedifam. Desmedifam en fenmedifam behoren tot de fenylcarbamaten.
De Hrac code is C1. Ethofumesaat behoort tot de Benzofuranen. De HRAC code is N. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling.
In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

