“Betasana Trio SE”

Nieuw basisadvies onkruidbestrijding bieten 2017

Geachte heer Van Doorne,
Het nieuwe etiket van Betasana® Trio SE maakt maximaal 7 LDS toepassingen mogelijk in bieten.
Betasana® Trio SE bestaat uit Fenmedifam 75 g/l; Desmedifam 15 g/l en Ethofumesaat 115 g/l.
In Betasana® Trio SE zit een plantaardige olie die ook dient als oplosmiddel.
Voor de onkruidbestrijding in bieten wordt al jaren succesvol gebruik gemaakt van het Lage
Doseringen Systeem (LDS) na opkomst bieten. Het principe hiervan is dat u start met de 1e bespuiting
bij opkomst onkruiden en blijft herhalen bij kieming nieuwe onkruiden. Het is van groot belang dat het
etiket van de middelen die u gebruikt in bieten dit LDS mogelijk maakt.
De maximaal 7 toepassingen met een minimale interval van 5 dagen geven u als bietenteler een
maximale flexibiliteit in de LDS onkruidbestrijding bieten in 2017. Hiermee is er nu de mogelijkheid om
een TRIO product met (Fenmedifam/Desmedifam/Ethofumesaat) optimaal in te zetten in combinatie
met Bettix® SC (metamitron 700 g/l).
Bettix® SC heeft al langer de mogelijkheid om in een LDS in bieten ingezet te worden in een dosering
van 0,5-1,0 L/ha met maximaal 8 toepassingen en een minimale interval van 5 dagen.
Voorbeeld opbouwschema LDS onkruidbestrijding bieten 2017:
Bespuiting 1 (bij opkomst):
Betasana ®Trio SE 1,0 L/ha + Bettix® SC 0,5 L/ha + Olie 0,5 l/ha
Bespuiting 2-7 (herhalen bij nieuwe kieming onkruiden)
Betasana ®Trio SE 1,0-1,4 L/ha + Bettix® SC 0,5-1,0 L/ha + Olie 0,5 l/ha

“Betasana Trio SE”
De 4 voordelen van dit Betasana® Trio SE opbouwschema voor u zijn:
1. Door Desmedifam een betere werking op lastige onkruiden (o.a. Varkensgras, Papegaaienkruid
en Koolzaadopslag).
2. Flexibel(aantal toepassingen en minimale interval van 5 dagen is mogelijk).
3. Effectief en selectief (indien gewenst kunnen andere producten toegevoegd worden aan dit LDS
schema).
4. Vullen van de spuittank is eenvoudiger dan met losse componenten(Astrix® EC + Oblix®
+ Bettix® SC + Olie).
Etiket Betasana® Trio SE 2017:

*In LDS toepassing
Indien u vragen heeft over het gebruik van Betasana® Trio SE in bieten, neem dan gerust contact met
ons op.

