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4.  UPORABA: BEETUP COMPACT SC je dotikalni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega 

plevela v  sladkorni pesi  v odmerku 1,25 –2,5  L/ha (12,5 do 25 ml na 100 m2) pri porabi vode 
150-250  L/ha (1,5 do 2,5 L na 100m2).  Uporablja se dva- do trikrat letno z zmanjšanimi odmerki 
(deljena uporaba). Najveèja skupna dovoljena kolièina pripravka letno je  8 L/ha. Tretira se po 
vzniku pese in plevela. Presledki med tretiranji naj bodo v povpreèju 7 do 10 dni, oziroma daljši, 
odvisno od ponovnega vznika plevela. Zadnje tretiranje se opravi preden se vrste strnejo. 
 
OPOZORILA: V èasu tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 6 ur po tretiranju ne sme 
deževati. Pripravek se ne sme uporabljati v stresnih razmerah za sladkorno peso in ob nizkih noènih 
temeperaturah oz. pri temperaturah nad 20°C. Pri škropljenju je potrebno prepreèiti onesnaževanje 
vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da se škropi najmanj 20 m od njih. 
 
MEŠANJE: Sredstvo BEETUP COMPACT SC  se lahko meša s pripravki na podlagi kloridazona, 
etofumesata, metamitrona ali klopiralida.  
 
FITOTOKSIÈNOST: Sredstvo v normalnih razmerah, uporabljeno na predpisan naèin, ni 
fitotoksièno za sladkorno peso. Ko je sladkorna pesa oslabljena zaradi predhodne uporabe drugih 
fitofarmacevtskih sredstev, gnojil ali neugodnih vremenskih razmer (temperature nad 20°C oziroma 
vlažno ter hladno vreme) lahko uporaba pripravka prehodno povzroèi zastoj rasti in redèenje 
pesinega listja. Èe je sladkorna pesa oslabljena zaradi dotedanje uporabe drugih fitofarmacevtskih 
sredstev, gnojil ali mineralnih gnojil, se odsvetuje uporabo sredstva za 1-3 dni. 
 
5. NEVARNOST: BEETUP COMPACT SC se razvršèa med nevarne pripravke, kot: 
Xi   Dražilno. 
N   Okolju nevarno. 
R36/38   Draži oèi in kožo. 
R43   Stik s kožo lahko povzroèi preobèutljivost. 
R50/53   Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzroèi dolgotrajne škodljive 

uèinke na vodno okolje. 
S2   Hraniti izven dosega otrok. 
S13   Hraniti loèeno od hrane, pijaèe in krmil. 
S36/37/39  Nositi primerno zašèitno obleko, zašèitne rokavice in zašèito za oèi/obraz. 
S61   Ne izpušèati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno oznaèi na embalaži in v navodilu. 
 
6. KARENCA: Karenca je 91 dni za sladkorno peso.    
   
 


