
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

BETASANA   TRIO SC 
 
Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou 
proti jednoletým dvouděložným a jednoletým lipnicovitým plevelům v  cukrovce. 
 
Účinná látka: 
fenmedifam (ISO) 75 g/l tj. methyl- N- (3- {[N- (3- (methylfenyl) karbamoyl]oxy} fenyl) karbamát 
desmedifam (ISO) 15 g/l tj. ethyl- N- {3- [(N- fenylkarbamoyl) oxy]fenyl} karbamát 
ethofumesát (ISO)  115 g/l tj. (±) - (2- ethoxy- 3,3- dimethyl- 2,3- dihydro- 1- benzofuran- 5- yl) - mesylát 
 
  

Dráždivý Nebezpečný pro 
životní prost ředí 

 
 
P O Z O R! 
Dráždí o či. 
Vysoce toxický pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve vodním prost ředí. 
Uchovávejte mimo dosah d ětí. 
Uchovávejte odd ěleně od potravin, nápoj ů a krmiv. 
Nejezte, nepijte a neku řte při používání. 
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ěny bezpe čným zp ůsobem. 
Používejte vhodný ochranný od ěv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli čejový štít. 
Při požití okamžit ě vyhledejte léka řskou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna čení. 
Zabraňte uvoln ění do životního prost ředí. Viz speciální pokyny nebo bezpe čnostní listy. 
 
SP1 Zabraňte kontaminaci vody p řípravkem nebo jeho obalem. / Ne čist ěte aplika ční zařízení v blízkosti 

povrchové vody / zabra ňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 
SPe3 Za účelem ochrany vodních organism ů snižte úlet dodržením neošet řeného ochranného pásma 4 m 

vzhledem k povrchové vod ě. 
SPe1 Za účelem ochrany p ůdních organism ů neaplikujte tento p řípravek, jestliže obsahuje ú činnou látku 

ethofumesát  vícekrát než jednou za t ři roky na stejném pozemku. 
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento p řípravek nebo jiný, jestliže obsahuje ú činnou 

látku ethofumesát, vícekrát než jednou za t ři roky na stejném pozemku v maximální aplika ční dávce 
1 kg úč.l./ha za rok. 

OP II.st.: P řípravek je vylou čen z použití v ochranném pásmu II. stupn ě zdroj ů povrchové vody. 
 
Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvaroval i rizik pro člověka a životní prost ředí.  
 
Registra ční číslo: 4575-1 
Držitel rozhodnutí o registraci:  United Phosphorus Ltd., Velká Británie  
Jméno výrobce:    United Phosphorus Ltd., Velká Británie 
Právní zástupce v ČR a adresa:  Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 
 
Balení a objem: 1 l, 5 l, 10 l a 20 l HDPE kanystr 
Datum výroby:  uvedeno na obalu 
Datum exspirace: uvedeno na obalu 
Číslo šarže:  uvedeno na obalu 
 
Doba použití: při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky 

od data výroby. 
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na trh a použít 
v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že chemické a fyzikální 
vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci (výrobní specifikací). Délku 
prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech 
přípravku. 
 



Působení p řípravku:  Betasana Trio SC je selektivní postemergentní herbicid se širokým spektrem účinnosti proti 
jednoletým dvouděložným plevelům a některým jednoletým travám. Působení tří účinných látek se vhodně 
doplňuje, proto má Betasana Trio SC velmi dobrý kontaktní i reziduální účinek na široké spektrum plevelů. Účinné 
látky fenmedifam a desmedifam patří chemicky do skupiny karbamátů, jsou přijímány pouze přes listy a hubí 
vzešlé plevele. Účinná látka ethofumesát patří chemicky mezi benzofurany, působí přes listy i kořeny, je 
rozváděna v plevelné rostlině xylémem. Citlivé zasažené plevele přestávají růst, postupně se na nich objevují 
chlorózy a nekrózy a odumírají. Herbicidní účinek se projevuje v závislosti na půdních a klimatických podmínkách 
během 4 - 8 dnů po aplikaci. Dostatečná teplota a vzdušná i půdní vlhkost podporují účinnost přípravku. 
 
Návod k použití:  

Plodina  Škodlivý 
organismus 

Dávka přípravku  
l/ha 

Dávka aplika ční 
kapaliny l/ha 

Ochranná 
lhůta 

Poznámka  

cukrovka 

plevele 
dvouděložné 

jednoleté, 
plevele 

lipnicovité 
jednoleté 

1,0 – 2,5 
opakovaná aplikace 

do celkové dávky 
7,0 l/ha/rok 

150 - 200 AT 
pro rozšíření spektra 

účinnosti je možno aplikaci 
doplnit dalšími 

registrovanými přípravky 

 

Upřesnění podmínek aplikace:  Termín aplikace a dávku přípravku je nutné volit podle vývojových fází plevelů 
a případných kombinačních partnerů. První aplikace se provádí na plevele ve stádiu děložních listů až základu 
prvého páru pravých listů dávkou přípravku Betasana Trio SC 1,0 – 1,5 l/ha na řepu od fáze BBCH 10 (děložní 
listy rozvinuty). Následná ošetření se provádí podle aktuálního růstu plevelů, opět když jsou plevele nejcitlivější, 
tj. ve fázi děložních listů až základu prvého páru pravých listů. Pokud citlivé plevele dosáhnou fáze dvou pravých 
listů a fáze vyšší, použije se dávka 1,5 - 2,5 l/ha podle velikosti plevelů a vývojové fáze cukrovky. U cukrovky ve 
fázi do dvou pravých listů by dávka přípravku Betasana Trio SC neměla překročit 1,75 l/ha. Plnou dávku je možné 
použít od fáze čtyř plně vyvinutých listů cukrovky. Postřik na přerostlé plevele má snížený účinek.  
Během jedné vegetační sezóny se provádějí 3 - 4 aplikace a celková dávka přípravku nesmí překročit 7,0 l/ha. 
 
Spektrum ú činnosti:   
Betasana Trio SC v dávce 1,0 – 2,5 l/ha spolehlivě hubí ve fázi děložních listů až základu pravého listu tyto 
plevele: merlík bílý, laskavec ohnutý, ptačinec žabinec, penízek rolní, svízel přítulu, hluchavky, heřmánky, 
kokošku pastuší tobolku, violky, bažanku roční, pomněnku rolní, kopřivu žahavku a další.  
Heřmánky, rdesna a opletku obecnou hubí Betasana Trio SC spolehlivě pouze ve fázi děložních listů.  
Betasana Trio SC má slabší účinnost na výdrol řepky, ježatku kuří nohu, výdrol slunečnice, tetluchu kozí pysk 
a vikve.  Na jednoleté lipnicovité plevele působí Betasana Trio SC pouze do fáze1.listu trav. 
 
Podmínky pro aplikaci:  
Za jasných dní se silným slunečním svitem je nutné vzhledem ke zvýšenému riziku poškození cukrovky aplikovat 
přípravek Betasana Trio SC ráno nebo večer, tak aby teplota vzduchu nepřesáhla 23 °C ve výšce 5 cm nad zemí. 
Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat těsně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.  
Ošetřujte jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty, za bezvětří a v době, kdy se v následujících šesti 
hodinách neočekává déšť. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.  
 
Selektivita v ůči cukrovce:  
Přípravek Betasana Trio SC lze aplikovat v dávce 1,0 - 1,5 l/ha na řepu od fáze BBCH 10 (děložní listy rozvinuty) 
za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek pro aplikaci. Při nedodržení správných podmínek pro 
aplikaci, aplikačního termínu nebo dávkování může dojít k poškození cukrovky (popálení špiček, retardace růstu). 
Toto poškození má jen krátkodobý charakter a během několika dní cukrovka regeneruje.  
Následné ošetření nedoporučujeme provádět dříve než za 6 dní po předchozí aplikaci. 
V případě oslabení porostu chorobami či škůdci nebo poškozením porostu mrazem, suchem, kroupami, větrem, 
podmáčením doporučujeme ošetření raději o 2 - 3 dny odložit, až porost částečně zregeneruje.  
 
Následné plodiny:  
Na ošetřeném pozemku přípravkem Betasana Trio SC po sklizni cukrovky je možné pěstovat libovolnou plodinu. 
Pokud má být ve stejném roce vyseta obilovina nebo řepka je třeba pozemek zorat do hloubky 15-20 cm. Pokud 
je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu vysít cukrovku, krmnou řepu a po orbě do 
hloubky 15-20 cm hrách, bob, len, kukuřici, špenát, vojtěšku. 
 
Aplika ční technika:   
Přípravek aplikujte běžnými postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné dávkování podle návodu v etiketě, a to 
pozemně. Doporučená dávka vody na 1 ha je 150 - 200 l.  
 
Příprava post řikové kapaliny:  
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou 
a doplňte na stanovený objem.  



 
Čišt ění aplika čního za řízení: 
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 2x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem Agroclean v souladu s návodem na jeho použití. 
Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod! 
 
Doporu čení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost ředí:  
SP1 Zabraňte kontaminaci vody p řípravkem nebo jeho obalem. / Ne čist ěte aplika ční zařízení v blízkosti 

povrchové vody / zabra ňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 
SPe3 Za účelem ochrany vodních organism ů snižte úlet dodržením neošet řeného ochranného pásma 4 m 

vzhledem k povrchové vod ě. 
SPe1 Za účelem ochrany p ůdních organism ů neaplikujte tento p řípravek, jestliže obsahuje ú činnou látku 

ethofumesát  vícekrát než jednou za t ři roky na stejném pozemku. 
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento p řípravek nebo jiný, jestliže obsahuje ú činnou 

látku ethofumesát, vícekrát než jednou za t ři roky na stejném pozemku v maximální aplika ční dávce 
1 kg úč.l./ha za rok. 

OP II.st.: P řípravek je vylou čen z použití v ochranném pásmu II. stupn ě zdroj ů povrchové vody. 
 
Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy. 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových 
členovců, půdních mikroorganismů  a necílových suchozemských rostlin.   
 
Podmínky správného skladování:  
Přípravek skladujte v neporušených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při 
teplotách 5 - 30 °C. Uchovávejte odd ěleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, 
vysokými teplotami a přímým slunečním svitem. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Způsob likvidace obal ů, neupot řebitelných zbytk ů, post řikové kapaliny a oplachových vod:   
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo spálí 
ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 -  14000C ve druhém stupni 
a s čištěním plynných zplodin. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. 
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkejte na 
ošetřovaném pozemku, nesmějí však být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Případné 
zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako 
v případě obalů.  
Přípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody. Zabraňte uvolnění do vodního 
prostředí. 
 
Bezpečnostní opat ření pro ochranu člověka a domácích zví řat:   
Při přípravě postřikové kapaliny a při aplikaci postřikem použijte celkový pracovní/ochranný oděv z textilního 
materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 označený piktogramem „ochrana proti 
chemikáliím“ podle ČSN EN 340, gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1 a pracovní nebo 
ochrannou obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s 
ohledem na práci v zemědělském terénu).  
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 
Ošetření provádějte pouze za bezvětří či mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících osob.  
 
Přípravek není hořlavý. Dostane-li se do styku s ohněm, hasí se požár nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, 
eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou jen v případě, kdy je zaručeno, že kontaminovaná hasební voda 
nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových. 
Při požárním zásahu musejí být použity dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických 
zplodin! 
 
První pomoc:  
Při požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); 
nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu, popř. obal přípravku nebo bezpečnostní 
list. 
 
Při zasažení o čí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou 
tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte 
odborné lékařské ošetření). 
 
Při styku s k ůží: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou 
a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. 
 



Při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte 
lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 
 
V případě jakýchkoliv pochybností informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený 
pracoval. Terapii lze konzultovat s příslušným toxikologickým informačním střediskem: 
Toxikologické informa ční st ředisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 12 8 08 Praha 2,  
Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo  224 915 402. 
 

 
® ochranná známka United Phosphorus Limited, Velká Br itánie  

 


