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Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse
i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.

Analyse:
phenmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)
desmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)
Formulering:
midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)
Ukrudtsmiddel nr.: 396-55
Virkemåde: HRAC C1

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse
allergisk reaktion (EUH 208).
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Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
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Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig
autorisation.
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse
for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de
i brugsanvisningen nævnte.
Må i sukkerroer og foderroer ikke anvendes senere end vækststadie 18.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt produktet. Rens ikke spøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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FØRSTEHJÆLP
Indånding: Flyt den udsatte til frisk luft. Ved vejrtrækningsproblemer ydes kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp
Hudkontakt: Aftag forurenet beklædning. vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol
hos en øjenlæge.
Indtagelse: Giv ikke noget i munden til en bevidstløs person. Søg lægehjælp omgående.
Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt
specifik modgift.
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Ukrudtsmiddel
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Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig
autorisation.
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
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Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse
for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
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FØRSTEHJÆLP
Indånding: Flyt den udsatte til frisk luft. Ved vejrtrækningsproblemer ydes kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp
Hudkontakt: Aftag forurenet beklædning. vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol
hos en øjenlæge.
Indtagelse: Giv ikke noget i munden til en bevidstløs person. Søg lægehjælp omgående.
Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt
specifik modgift.

BRUGSANVISNING

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de
i brugsanvisningen nævnte.
Må i sukkerroer og foderroer ikke anvendes senere end vækststadie 18.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt produktet. Rens ikke spøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING
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Virkemåde
Belvedere® indeholder to aktivstoffer, phenmedipham og desmedipham, som optages
ved kontakt med følsomme ukrudtsarters blade og grønne overjordiske dele. Der er ingen
jordvirkning af Belvedere®. Belvedere® blokerer fotosyntesen således at bladene afbleges.
Afblegningen af de ramte blade ses først mellem nerver og ved bladranden for derefter
at afblege hele bladet og til sidst visner hele planten. Roerne inaktiverer og nedbryder
aktivstofferne inde i plantecellerne. Dette sker ikke i de følsomme ukrudtsarter.
AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

IM

Anvendelse
Sikker ukrudtsbekæmpelse i bederoer kræver normalt 3-4 sprøjtninger. Overvintrende
ukrudt skal bekæmpes før begyndende jordbehandling.
I nedenstående tabel er angivet den tilladte anvendelse af Belvedere®.
Skadegører

BBCH

Max. dosis pr
behandling

Max. antal
behandlinger
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BRUGSANVISNING

Afgrøde

Interval mL.
behandlinger

Max. dosis
totalt

Foder- og
sukkerroer

Tokimbladet
ukrudt

10-18

0,60 L/ha

3

8-14 dage

1,8 L/ha

Foder- og
sukkerroer

Tokimbladet
ukrudt

10-18

0,45 L/ha

4

8-14 dage

1,8 L/ha

Sprøjtning i roer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere sprøjtninger –
typisk i tankblanding med andre herbicider for at opnå så bred effekt som muligt.
Dosering
Doseringsskemaet kan anvendes som udgangspunkt for den strategi der skal tilpasses til
den enkelte mark og ukrudtsflora.
Problem \
tidspunkt

Ukrudt
kimbladstadie

6-8 dage senere

7-14 dage senere

Evt 10-14 dage
senere

Bred ukrudtsflora

0,45-0,60 L/ha
Belvedere® +
Goltix® 700 SC

0,45-0,60 L/ha
Belvedere® +
Goltix® 700 SC +
Ethosat 500 SC

0,45-0,60 L/ha
Belvedere® +
Goltix® 700 SC +
Ethosat 500 SC

0,45 L/ha
Belvedere® +
Goltix® 700 SC +
Safari®

Der må maksimalt anvendes 1,8 L Belvedere® pr. år. Vær også opmærksom på, at der er

mængdemæssige begrænsninger for anvendelse af Goltix®, Ethosat og Safari®.
Bliver ukrudtet for stort eller øges intervallerne mellem sprøjtningerne anbefales
det at anvende den høje dosering Belvedere® for at opnå den nødvendige effekt på
ukrudtet. Vær opmærksom på ukrudtet – det vokser hurtigere end man tror.

Temperatur

Dosering af olie
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Olietilsætning
Tilsætning af olie kan øge virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under
normale omstændigheder af temperaturen.

Under 15° C

0,5 L/ha

15-20° C

0,25 L/ha

Over 20° C

Olietilsætning undlades
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Resistens
Aktivstofferne i Belvedere®, phenmedipham og desmedipham, tilhører begge gruppen
af phenyl-carbamater (HRAC C1). Der er i dag ingen kendt resistens hos ukrudtsarter
overfor disse aktivstoffer og det vurderes også at risikoen for udvikling af resistens
er lav da udsprøjtning i roemarker ofte foretages i tankblandinger med andre
aktivstofgrupper.

SP

Klimaets indflydelse
En optimal effekt af ukrudtssprøjtning i bederoer opnås ved sprøjtning på
saftspændte planter under gunstige vækstforhold. Normalt bør der sprøjtes om
morgenen eller først på dagen. Ved overgang til varmt og solrigt vejr vil en behandling
virke meget kraftigt på såvel roer som ukrudt grundet det tynde vokslag på planterne.
I sådanne situationer anbefales i stedet en behandling sidst på dagen. Der bør ikke
sprøjtes hvis temperaturen kommer i nærheden af eller under frysepunktet.
Jordtype og jordfugt
Da Belvedere® kun optages i bladene har jordtype ingen indflydelse på virkningen.
Derfor er Belvedere® også særdeles effektiv på humusjorde.
SPRØJTETEKNIK
Sprøjteteknikken spiller en stor rolle for det endelige resultat. Anvendelse af dyser som
giver små dråber, der lettere bliver på bladoverfladen er af afgørende betydning for
at opnå optimal effekt. Under gode sprøjteforhold kan almindelige fladsprededyser
anbefales. Under knap så optimale forhold kan Lowdrift dyser anbefales.

Dyse

Tryk

Hastighed

Vandmængde

ISO 110-01 (orange)

3,0 bar

5,0 km/t

95 L/ha

ISO 110-015 (grøn)

2,0 bar

6,0 km/t

95 L/ha

ISO 110-02 (gul)

2,5 bar

7,0 km/t

125 L/ha
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Omsåning/efterfølgende afgrøde
Da Belvedere® kun optages gennem bladene på planter og ukrudt og ikke har nogen
jordeffekt er der ingen restriktioner ved omsåning og efterfølgende afgrøde.
TANKBLANDINGER

IM

Der bør under normale omstændigheder være mindst 8 dage mellem behandlingerne.
Græsukrudt bør først behandles når disse har overvundet en eventuel svidning fra
bladsprøjtningerne. Belvedere® kan blandes med Goltix® 700 SC, Ethosat 500 SC,
Safari®, Ethosan®, Pirimor, manganchelat, penetreringsolie og pyrethroider. Følg
normale anvisninger for sammenblanding og læs samtlige etiketter.
RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR
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Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller
på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på
vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til
indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank
med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der
kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende
vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den
maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).
Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det
sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og
dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i
egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter
til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af
14. december 2015.
LAGERING/OPBEVARING
Belvedere® skal opbevares køligt men frostfrit. Opbevaring skal ske i lukkede,
orginaldunke.

TOM EMBALLAGE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør
skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges
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PRODUKTANSVAR
ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er
opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.
Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.
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Registrerede varemærker:
Belvedere® - ADAMA Deutschland GmbH;
Goltix® - ADAMA Quena N.V.;
Ethosan® - Bayer A/S;
Safari® - E.I. du Pont de Nemours & Company;
Pirimor® - Syngenta Ltd.

BELVEDERE
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.

Analyse:
phenmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)
desmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)
Formulering:
midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)
Ukrudtsmiddel nr.: 396-55
Virkemåde: HRAC C1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
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Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse
allergisk reaktion (EUH 208).
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Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen
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Ukrudtsmiddel
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ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse
for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse
i bederoer.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.

Analyse:
phenmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)
desmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)
Formulering:
midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)
Ukrudtsmiddel nr.: 396-55
Virkemåde: HRAC C1

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i sukkerroer og foderroer ikke anvendes senere end vækststadie 18.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt produktet. Rens ikke spøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen
Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 GK Leusden
Holland
www.adama.com
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Belvedere®

Country
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Package size

4x5 L

Label code

ANEBELDK5LT/02/C1

FØRSTEHJÆLP
Indånding: Flyt den udsatte til frisk luft. Ved vejrtrækningsproblemer ydes kunstigt åndedræt. Søg
lægehjælp
Hudkontakt: Aftag forurenet beklædning. vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå
til kontrol hos en øjenlæge.
Indtagelse: Giv ikke noget i munden til en bevidstløs person. Søg lægehjælp omgående.
Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen
kendt specifik modgift.
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Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse
allergisk reaktion (EUH 208).
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
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Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
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