
2. UPORABA: 
  
Sredstvo BETASANA TRIO SC se uporablja kot selektivni herbicid s kontaktnim in 
rezidualnim delovanjem za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v blitvi, sladkor ni 
in krmni pesi :  
- prvič se tretira po vzniku plevela, ko je večina plevela v fazi kličnih listov, v odmerku 2 L/ha 
ob uporabi 100 - 300 L vode na ha (20 mL na 1 - 3 L vode na 100 m2); 
- drugič in tretjič se tretira ob drugem ali tretjem vzniku plevela, vendar ne prej kot 5 dni po 
prejšnjem tretiranju, v odmerku 2,5 L/ha ob uporabi 100 - 300 L vode na ha (25 mL na 1 - 3 L 
vode na 100 m2). 
Tretira se v času od fenološke faze ko ima pesa vidna dva prava lista (BBCH 11) do razvojne 
faze 9 listov (BBCH 18-19). 
Sredstvo dobro deluje na naslednji plevel:  enoletno latovko (Poa annua), enoletni golšec 
(Mercurialis annua), malo koprivo (Urtica urens), navadni slakovec (Fallopia convolvulus), 
navadno zvezdico (Stellaria media), perzijski jetičnik (Veronica persica), belo metliko 
(Chenopodium album), njivsko spominčico (Myosotis arvensis), bršljanastolistni jetičnik 
(Veronica hederifolia), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), škrlatnordečo mrtvo 
koprivo (Lamium purpureum), ogrščico (Brassica napus subsp. oleifera), lakote (Galium 
spp.), navadni zebrat (Galeopsis tetrahit), vijolice  (Viola spp.) in njivsko redkev (Raphanus 
raphanistrum). 
Sredstvo  zadovoljivo deluje na naslednji plevel: njivsko gorjušico (Sinapis arvensis), 
navadno lobodo (Atriplex patula), vonjavo kamilico (Matricaria matricarioides) in dresni 
(Polygonum spp.). 
 
OPOZORILA: V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 6 ur po tretiranju ne 
sme deževati. Sredstvo se ne sme uporabljati 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). Listje sladkorne pese se 
ne sme uporabljati za krmo. V primeru propada posevka se lahko ponovno seje blitva, 
sladkorna in krmna pesa. Vsi ostali posevki se lahko sejejo 3 mesece po uporabi sredstva 
BETASANA TRIO SC. 
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo v običajnih razmerah, uporabljeno na predpisan način, ni 
fitotoksično 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 povzroči zastoj 
rasti in redčenje pesinega listja. V primeru, da je sladkorna pesa oslabljena zaradi 
predhodne uporabe drugih fitofarmacevtskih sredstev, gnojil ali neugodnih vremenskih 
razmer, se odsvetuje uporabo sredstva, dokler si sladkorna pesa ne opomore. 
KARENCA: Karenca za blitvo, sladkorno in krmno peso je zagotovljena s časom uporabe. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivne snovi etofumesat, 
fenmedifam in desmedifam so za blitvo, sladkorno in krmno peso v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo BETASANA TRIO SC se razvrš ča kot: 
Draženje oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, H400, H410 
Sredstvo BETASANA TRIO SC se označi kot: 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  



Opozorilne besede:  Pozor     
Stavki o nevarnosti: 
H319 
H410 

Povzroča hudo draženje oči. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

Dodatne informacije o nevarnosti: 
 EUH401          Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
 EUH208         Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-1-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 
Previdnostni stavki - splošno: / 
Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P280   Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči.   
Previdnostni stavki - odziv: 
P312   Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 
z izpiranjem. 

P337+P313       Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 P391   Prestreči razlito tekočino. 
 Previdnostni stavki - shranjevanje:  / 
Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu 

nevarnih      odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah.   

 
Imetnik registracije je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora imetnik registracije 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 
Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po 
izdaji te odločbe. Imetnik registracije mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in 
izvirov  tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme 
tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in  5 m tlorisne širine od 
meje brega voda 2. reda. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma dobro zračen prostor, se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije, ter se jo zavaruje 
pred mrazom in vročino. Pokliče se zdravnika in se  mu pokaže originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo pripravka.  
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri stiku s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z 
milom in vodo.  
Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere čisto vodo.  
Pri zaužitju: Usta se temeljito izpere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeti naj popije 2 dl 
vode. Takoj je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da je ponesrečeni v nezavesti, mu ne 
smemo dati ničesar piti, niti  mu izzivati bruhanja. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. 
Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 



 


