
Datum přípravy 23.01.2015 

 

Přípravek na ochranu rostlin 

 

Beta-Team® 
 

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspo emulze (SE) určený k ničení dvouděložných jednoletých a 

jednoděložných jednoletých plevelů v cukrovce a řepě krmné. 

 

Evidenční číslo přípravku: 4792-0 

Držitel rozhodnutí o povolení a Výrobce přípravku: 

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout, Nizozemí, Telefon: 0031 162-431931 

www.agrichem.com 

Distributor pro Českou republiku: Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4 (tel.: 

+420 261 090 281-6) 

 

Účinná látka:  

25 g/l, (2,37%) desmedifam tj. ethyI-N-{3-[(N-fenylkarbamoyl)oxy]fenyl}karbamát 

150 g/l (14,20%) ethofumesát tj. (2RS)-2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-

methansulfonát 

75 g/l (7,10%) fenmedifam, tj. 3-[(methoxykarbonyl)amino]fenyl-N-(3-methylfenyl)karbamát 
 
 

 
 

Varování 

 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

P261  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/aerosolů. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

EUH401  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 

prostředí 

 Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. 

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti 

povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. 

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje 

účinnou látku ethofumesát, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximálně aplikační 

dávce 1 kg úč.l./ha za rok. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 

necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. 

http://www.agrichem.com/


Datum přípravy 23.01.2015 

 

Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergiky, protože přípravek obsahuje senzibilizující 

látku. Práce s přípravkem je zakázána těhotným, kojícím ženám a mladistvým. 

 

UN 3082 Látka ohrožující životní prostředí, kapalná j.n. (obsahuje desmedifam, ethofumesát, 

fenmedifam) 

 

Balení a objem (čistá hmotnost):  5 L COEX  kanystr 

Číslo šarže: Viz obal 

Datum výroby: Viz obal 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby za podmínek: 

Uzavřené originální obaly, při teplotách 5-30°C v suchých a větratelných místnostech odděleně od 

potravin, nápojů, krmiv, hnojiv desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před 

mrazem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním světlem. 

 

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 

poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku. Pokud z jakýchkoli příčin 

došlo k bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, 

kontrolujte životně důležité funkce a nenechte bezvědomého prochladnout. Bezvědomému, nebo při 

výskytu křečí, nepodávejte nic ústy. K bezvědomému vždy přivolejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. 

Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte 

pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění nebo 

známkách alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 

První pomoc při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při 

otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí 

vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro 

minimalizaci následků rozhodující. 

Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, 

vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s 

kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Neprodleně 

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. Obal přípravku nebo bezpečnostní list. Při 

vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o 

poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou 

terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 

nebo 224 915 402. 

 

 

 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU 

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspo emulze určený k ničení plevelů dvouděložných jednoletý a 

plevelů jednoděložných jednoletých v cukrovce a řepě krmné. 

Ethofumesát je benzofuranová herbicidní účinná látka k hubení jednoletých trav a širokolistých 

plevelů. Desmedifam a fenmedifam je účinná látka ze skupiny karbamátů určena k hubení 

dvouděložných plevelů.  
 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ 

1) Plodina, 

oblast použití 

2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

cukrovka a 

řepa krmná 

plevele dvouděložné 

jednoleté, plevele 

jednoděložné 

1,25 - 1,50 l/ha  

200 - 400 l 

vody /ha 

AT 1) postemergentně 

3) aplikace opakovaná, do 

celkové dávky 5 l/ha na plodinu 
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jednoleté  

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. 

Přípravek se aplikuje po vzejití řepy. 

Nepoužívejte větší celkové množství přípravku Beta-Team než 5 l/ha na plodinu za sezónu. 

Začněte s hubením plevelů, když plevele klíčí; obvykle to bývá, když vzejde řepa. Pokud vyklíčí nové 

plevele, je nutné další ošetření. Mezi aplikacemi je nutné dodržet interval 7-10 dní. 

 

Dávkování: 

1,25 l/ha přípravku Beta-Team na plevele od fáze děložních listů do fáze dvou pravých listů. 

1,50 l/ha přípravku Beta-Team na plevele od fáze dvou pravých listů dále. 

 

Citlivé plevele 

Lebeda rozkladitá, pohanka svlačcovitá, rdesno ptačí, merlík bílý, violka rolní, hluchavka nachová, 

lipnice roční, rozrazil perský, ptačinec žabinec. 

 

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. 

Neaplikujte za jasného, slunného počasí; v takovém počasí je vhodnější aplikace večer. Při použití 

přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů! 

Aby se zabránilo škodám způsobeným rezidui účinné látky ethofumesát v půdě po aplikaci přípravku 

Beta-Team, je nutné před setím nebo sázením následné plodiny, například u ozimých obilnin nebo v 

případě zrušení porostu, převrátit půdu.  

Jako náhradní plodiny v případě zrušení porostu ošetřeného přípravkem Beta-Team lze zasít nebo 

zasadit tyto plodiny: cukrovou nebo krmnou řepu, kukuřici, jílky, hrách, špenát, celer, mrkev a cibuli. 

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! 

Přípravek nelze použít v množitelských porostech! 

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. 

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního 

zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Beta-Team. 

 

TABULKA OCHRANNÝCH VZDÁLENOSTÍ STANOVENÝCH S OHLEDEM NA 

OCHRANU NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ 

Beta-Team bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

Krmná a cukrová řepa 4 m 4 m 4 m 4 m 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří 

nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. 

 

 

PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ 

Uzavřené originální obaly, při teplotách 5 - 30°C v suchých a větratelných místnostech odděleně od 

potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před 

mrazem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním světlem. 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na 

základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s 

vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel 

zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 

vyznačit na obalu přípravku. 

 

ZPŮSOB LIKVIDACE OBALU, NEUPOTŘEBITELNÝCH ZBYTKŮ, APLIKAČNÍ 

KAPALINY A OPLACHOVÝCH VOD  

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci 

nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1100°C ve 

druhém stupni s retenční dobou 2-3 s a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po 

smíchání s hořlavým materiálem (piliny), spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. 
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Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají 

na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových 

vod. 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEHODY 

Rozlitý přípravek se posype hořlavým materiálem (piliny) a ten se spálí ve spalovně s dvoustupňovým 

spalováním s teplotou ve 2. stupni 1100 °C s retenční dobou 2-3 s a čištěním plynných zplodin. 

 

Přípravek je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Dostane-li se do kontaktu s ohněm, případný 

požár se hasí nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou jen v 

případě jemného zmlžování a jen v těch případech, kdy je zaručeno, že kontaminovaná hasební voda 

nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových. Při 

požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke 

vzniku toxických zplodin! 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ČLOVĚKA A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci: 

ochrana dýchacích orgánů: není nutná 

ochrana rukou:  gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 

nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k 

ČSN EN 374-1. 

ochrana očí a obličeje:  není nutná 

ochrana těla:  celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN 

EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034 + A1 označený piktogramem 

"ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN ISO 13688. 

ochrana hlavy: není nutná 

ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle 

ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v 

zemědělském terénu) 

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. 

Obecně platí: Vhodné OOPP - v tomto případě rukavice nebo jakýkoli speciální 

ochranný oblek není třeba použít, pokud je ochrana osoby technicky 

zabezpečena před nebezpečnými látkami např. v traktoru, vybaveném 

potřebnou ventilací/klimatizací, např. podle ČSN EN 15695-1 a ČSN EN 

15695-2.  

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, 

nepijte a nekuřte.   

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před 

dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch OOPP, které 

nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly 

podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.  

Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. Při ředění/přípravě aplikační kapaliny 

ani při provádění postřiku kontaktní čočky nepoužívejte. Při práci je vhodným doplňkem vybavení 

operátora nádoba s vodou, popř. speciální střička k výplachu očí. 

 

 

 

Dodatková informace firmy AgriChem bv 

Dodací podmínky 

Veškeré námi dodávané zboží je prvotřídní a vhodné k použití. Jelikož nemůžeme ovlivnit podmínky 

skladování, manipulace nebo použití ani povětrnostní podmínky před nebo po aplikaci, což může mít 

vliv na účinnost zboží, všechny podmínky a záruky, zákonné nebo jiné, týkající se kvality nebo 

vhodnosti našeho zboží jsou vyloučeny. Nemůžeme proto přijmout žádnou zodpovědnost za jakékoli 

nedostatky v účinnosti, jakékoli škody nebo poškození zdraví, vzniklé skladováním, manipulací, 

aplikací nebo použitím. 


