
Kwaliteit beweegt ons !

Disclaimer: Holland Fyto besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto is niet aansprakelijk voor de schade die  
ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Betanal Tandem is toegelaten ter bestrijding 
van eenjarige onkruiden in suikerbieten, voeder-
bieten en rode biet*. 
* Het gebruik in de teelt van rode biet is beoordeeld 
conform artikel 51EG 1107/2009 (KUG-toelating). 

Specificatie:
Toelatingsnummer: 15186 N
Werkzame stoffen: 200 g/l fenmedifam 
   190 g/l ehofumesaat 
Formulering:  SC

Betanal Tandem past perfect in een LDS 
onkruidbestrijding. Voor een optimale werking 
moet dit middel meerdere keren toegepast 
worden. Bestreden worden onder andere 
melganzenvoet, stippelganzenvoet, perzikkruid, 
viltige duizendknoop, zwaluwtong, varkensgras 
en vogelmuur. 

Betanal Tandem uitsluitend inzetten als 
onkruidbestrijdingsmiddel in een na opkomst 
toepassing van het bieten gewas.

Betanal Tandem mag 6 keer per teeltseizoen 
ingezet worden in een dosering van 0,5-1 ltr/ha 
(LDS-systeem). Voor toepassingen met een 
hogere dosering van 1-1,5 ltr/ha geldt een 
maximum van 3 toepassingen per teeltseizoen.

Lees altijd voor het gebruik het etiket aandachtig door.

Binnen Holland Fyto wordt samengewerkt door:

Toepassingsvoorwaarden: 
Minimale interval is 5 dagen. Dat maakt Betanal 
Tandem uniek. Per teeltjaar mag er maximaal 
4l/ha worden toegepast, wat ruim voldoende is 
om een goede onkruidbestrijding te verzekeren. 

Volggewassen: Indien wintergraan als volg-
gewas wordt geteeld, dient voor het zaaien eerst 
geploegd te worden om schade ten gevolge van 
eventuele residuen in de grond te voorkomen.

Vervanggewassen: Bij mislukken van een teelt 
waarin Betanal Tandem is toegepast, kunnen 
na een kerende grondbewerking de volgende 
vervanggewassen worden geteeld: 
suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, 
tuinbonen, erwten, raaigrassen, knolselderij, 
wortelen, zaai- en plantuien en spinazie.

Mengen met andere middelen: 
Betanal Tandem kan gemengd worden met alle 
daartoe geëigende herbiciden. 

Er dient altijd een veresterde plantaardige olie, 
zoals bijv. Plantolie HF, (als laatste) toegevoegd 
te worden aan de tankmix.  

De veiligheidstermijn is 90 dagen.

Verpakking: 2 x 10 l


