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2. UPORABA:  
 
Sredstvo BETANAL EXPERT  je selektivni herbicid s kontaktnim in rezidualnim delovanjem, ki 
ga uporabljamo za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v 
sladkorni pesi: 

a) v deljeni (split) aplikaciji: 1 L/ha + 1 L/ha + 1 L/ha (10 ml + 10 ml + 10 ml sredstva na 100 
m²). Prvič se tretira, ko je plevel v  fazi kličnih listov, ne glede na razvojno fazo sladkorne 
pese. Naslednja tretiranja se ponovijo, ko je večina plevela v fazi kličnih listov. 

b) v deljeni (split) aplikaciji : 1,5 L/ha + 2 L/ha (15 ml + 20 ml na 100 m²). Prvič se tretira, ko 
ima večina plevela razvita 2 prava lista in ima tudi sladkorna pesa razvita 2 prava lista. Če je 
kaljenje sladkorne pese neenakomerno in je del pese v fazi kličnih listov, se sredstvo ne sme 
uporabiti v navedenih odmerkih, ampak največ v odmerku 1 L/ha. 

c) V odmerku 3,5 L/ha (35 ml na 100 m²). Tretira se, ko ima sladkorna pesa razvite 4 prave 
liste, plevel pa naj bo čim manj razvit in sicer ne sme imeti več kot 4 prave liste. 

 
OPOZORILA: Sredstvo se lahko uporablja največ enkrat v rastni sezoni ali v deljeni aplikaciji, v 
največjem skupnem odmerku 3,5 L/ha. Sredstvo je namenjeno izključno tržnim pridelovalcem. 
Dokler je sladkorna pesa v fazi kličnih listov, je največji dovoljeni odmerek 1 L/ha. Sredstva se ne 
uporablja pri temperaturah zraka nad 23 ºC ali če se pričakujejo nizke nočne temperature zraka 
(nižje od 0 ºC –slana). V vročih in sončnih dnevih se tretira pozno popoldne ali proti večeru. Kadar 
je sladkorna pesa v stresu (zaradi napada škodljivih organizmov, neugodnih vremenskih razmer ali 
neugodnih rastnih razmer) se počaka s tretiranjem 1–3 dni, da se prilagodi novim rastnim 
razmeram, potem pa se tretira v krajših presledkih (4–7 dni) z nižjimi odmerki (1 L/ha). Če je listje 
sladkorne pese mokro ali vlažno, se ne sme tretirati. Počaka se, da se listi posušijo. Po spravilu 
sladkorne pese se tla globoko preorjejo. Sredstva se ne uporablja na zemljiščih, s katerih bi lahko 
voda površinsko odtekala (zaradi dežja ali poplav) v vodotoke ali zajetja. 
FITOTOKSIČNOST:  Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo. 
MEŠANJE: Sredstvo se sme mešati z drugimi sredstvi, da se razširi spekter delovanja. 
KARENCA: Karenca   za sladkorno peso je 91 dni. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov  desmedifam za  koren sladkorne  je 0,05 mg/kg, za aktivno snov 
fenmedifam 0,1 mg/kg  ter aktivno snov etofumesat 0,1 mg/kg.   
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo BETANAL EXPERT  se razvršča kot: 
N  Okolju nevarno. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S45  Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti 

pokazati etiketo. 
S60  Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
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Proizvajalec je dolžan, da nevarnost sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
vodnih izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati  v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. 
reda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak, 
zagotovi se osnovne življenjske funkcije. Nezavestnega se namesti v bočni položaj. Pokliče se 
zdravnika in se mu pokaže navodilo za uporabo pripravka in/ali embalažo.  
Pri zaužitju: Izpere se usta, oseba naj popije do 2 dl vode. Ne izziva se bruhanja, poišče se 
zdravniško pomoč. 
Pri stiku s kožo: Kožo se takoj temeljito spere z vodo in milom, če draženje ne preneha se 
posvetujemo z zdravnikom. 
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere  s čisto vodo.  
Pri vdihavanju: Ponesrečenega se prenese na svež zrak in  poišče zdravniško pomoč. 
Navodilo zdravniku:  Zdravljenje je simptomatično, specifičnega antidota ni. Pri zaužitju se da 
prisebni osebi aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčenega z vodo v razmerju najmanj 1:4. V 
primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. 
 
 
 


