Nieuw tegen
onkruiden in bieten
Betanal Tandem is het nieuwe middel tegen onkruiden in bieten.
Het is de opvolger van Betanal MaxxPro, Betanal Elite en Betanal Power.
Betanal Tandem is een SC formulering en bevat 200 g/l fenmedifam en 190 g/l
ethofumesaat en past perfect binnen de LDS onkruidbestrijding.
Betanal Tandem mag 6 keer per teeltseizoen worden toegepast in een dosering van 0,5-1 l/ha.
Bij 3 toepassingen per teeltseizoen de eerste bespuiting uitvoeren met maximaal 1 l/ha.
Bij de tweede en derde toepassing mag de dosering worden verhoogd naar maximaal 1,5 l/ha.
Met een spuitinterval van slechts 5 dagen heeft Betanal Tandem een uniek en praktisch
toepasbaar etiket!
De maximale hoeveelheid die mag worden toegepast per teeltjaar is 4 l/ha, ruimschoots
voldoende om een goede onkruidbestrijding te verzekeren.
Betanal Tandem wordt gecombineerd met metamitron en plantaardige olie (bijvoorbeeld
Robbester of Actirob B). De dosering van Betanal Tandem is gelijk aan de dosering van
enkelvoudige fenmedifam (160 g/l) en Tramat 200. Per ha wordt daarmee 25% meer
fenmedifam toegepast, wat de onkruidbestrijding nog robuuster maakt.
Betanal Tandem toegepast in LDS heeft een breed werkingspectrum.
Zie ook de tabel.
Betanal Tandem is goed mengbaar met alle middelen die in de bietenteelt
toegelaten zijn.
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De werking is afhankelijk van de dosering en de grootte van het onkruid.
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90 -100% werking
80 - 90% werking
60 - 80% werking
< 60% werking 	

ONKRUIDNAAM

LATIJNSE NAAM

+

Klaproos gewone

Papaver rhoeas

++

++

Klaversoorten

Trifolium spp.

+

Amaranthus spp.

+

Kleefkruid

Galium aparine

++

Ambrosia

Ambroria elatior

+

Knopherik

Raphanus raphanistrum

+++

Bijvoet

Artemisia vulgaris

+++

Knopkruid kaal

Galinsoga parviflora

+++

Bingelkruid

Mercurialis annua

++

Knopkruid klein

Galinsoga parviflora

+++

Bloedgierst

Digitaria sanguinalis

+

Koolzaad

Brassica napus

++

Boterbloem kruipende

Ranunculus repens

+

Kromhals akker

Lycopsis arvensis

++

Boterbloemsoorten

Ranunculus spp.

++

Kroontjeskruid

Euphorbia helioscopia

++

Brandnetel kleine

Urtica urens

+++

Kruiskruid klein

Senecio vulgaris

+++

Doornappel

Datura stramonium

++

Leeuwebek eironde

Kickxia spuria

++

Dovenetel gevlekte

Lamium maculatum

+

Leeuweklauw akker

Aphanes arvensis

+++

Dovenetel paarse

Lamium purpureum

+++

Loogkruid

Salsola kali

++

Dovenetel witte

Lamium album

+++

Melde spiesblad

Atriplex hastata

+++

Dravik Ijle

Bromus sterilis

+

Melde uitstaande

Atriplex patula

+++

Driedelig tandzaad

Bidens tripartita

++

Meldesoorten

Atriplex spp.

+++

Drie-urenbloem

Hybiscus trionum

++

Melkdistel gewone

Sonchus oleraceus

+

Duivekervel gewone

Fumaria officinalis

++

Melkdistelsoorten

Sonchus spp.

+

Duizendknoop viltige

Polygonum lapathifolium

++

Muur vogel

Stellaria media

+++

Ereprijs akker

Veronica agrestis

++

Naaldaar geelrode

Setaria pumila

+

Ereprijs grote

Veronica persica

++

Naaldaar groene

Setaria viridis

+

Ereprijs klimop

Veronica hederifolia

++

Naaldaar krans

Setaria verticillata

+

Ereprijs veld

Veronica arvensis

++

Naaldaar zeegroene

Setaria glauca

+

Fijnstraal Canadese

Erigeron canadensis

++

Nachtschade zwarte

Solanum nigrum

++

Ganzenvoet basterd

Chenopodium hybridum

+++

Ooievaarsbeksoorten

Geranium spp.

+

Ganzenvoet korrel

Chenopodium polyspermum

+++

Papegaaiekruid

Amaranthus retroflexus

+

Ganzenvoet mel

Chenopodium album

+++

Perzikkruid

Polygonum persicaria

++

Ganzenvoet muur

Chenopodium murale

+++

Postelein

Portulaca oleracea

+++

Ganzenvoet stippel

Chenopodium ficifolium

+++

Raai

Galeopsis ladanum

++

Ganzenvoet tros

Chenopodium urbicum

+++

Reigersbek gewone

Erodium cicutarium

+

Ganzenvoet welriekende Chenopodium ambrosioides

+++

Ruwbeemdgras

Poa trivialis

+

Ganzenvoet zeegroene

Chenopodium glaucum

+++

Spurrie gewone

Spergula arvensis

Gele ganzebloem

Chrysanthemum segetum

++

Stekelnoot ongedoornde Xanthium strumarium

Guichelheil

Anagallis arvensis

++

Straatgras

Poa annua

+

Hanenpoot

Echinochloa crus galli

+

Studentenkruid

Kochia scoparia

+++

Hanenpoot stekelige

Echinochloa muricata

+

Tuinwolfsmelk

Euphorbia peplus

+

Harig vingergras

Digitaria sanguinalis

+

Varkensgras

Polygonum aviculare

+

Hennepnetel gewone

Galeopsis tetrahit

+++

Varkenskers kleine

Coronopus didymus

++

Herderstasje

Capsella bursa pastoris

+++

Veenwortel

Polygonum amphibium

+

Herik

Sinapis arvensis

++

Vergeetmijnietje akker

Myosotis arvensis

+++

Hoenderbeet

Lamium amplexicaule

+++

Waterpeper

Polygonum hydropiper

+

Holzaad

Bifora radians

+

Wikkesoorten

Vicia spp.

+

Hondspeterselie

Aethusa cynapium

+

Wilde haver

Avena fatua

+

Kamille echte

Matricaria chamomilla

+

Windhalm

Apera spica-venti

+

Kamille reukeloze

Matricaria inodora

+

Witte krodde

Thlaspi arvense

+++

Kamille schijf

Matricaria matricarioides

+

Zwaluwtong

Polygonum convolvulus

++

ONKRUIDNAAM

LATIJNSE NAAM

Akkerkool

Lapsana communis

Akkerviooltje

Viola arvensis

Amarantsoorten

BETANAL TANDEM

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

BETANAL TANDEM
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