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12kgToelatingshouder:

SBM Développement S.A.S.

60 Chemin des Mouilles

69130 Ecully

FRANCE

Verdeeld door: 

Corteva Agriscience BV

Zuid-Oostsingel 24D

4611 BB Bergen op Zoom

INHOUD

BODEM INSECTICIDE IN DIVERSE TEELTEN

Aard van het preparaat: granulaat

Werkzame stof: cypermethrin

Gehalte: 8 g/kg

Professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 16315 N

Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of

het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

Lotnummer: zie op de fles™ ® Trademarks of SBM Développement S.A.S.

200 x 280 mm
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Dossier : BELEM 0,8 MG  • Contenu : 12 kg • Pays : NL • Réf. : 521543 • Dim. : L 200 mm x H 280 mm

CMPA  •  AGCI  •  Date :  04/02/22 •  Auteur : Ant



Copy

Verwijder de papierstrook en 
trek één van de touwtjes los.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van inwerken bij zaaien/poten in de volgende toepassingsgebieden (volgens de geldende Definitielijst 

toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied Werkzaamheid getoetst op Dosering* middel per toepassing  Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Suikerbieten Ritnaalden1 12 kg/ha 1

 Koolzaad Ritnaalden1, Koolvlieg3,  12 kg/ha 1

Tabak (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Aardrupsen4 12 kg /ha 1

Tomaten (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Aardrupsen4 12 kg/ha 1

Aubergine  (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Aardrupsen4 12 kg/ha 1

Pompoenachtigen  (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Koolvlieg3 12 kg/ha 1

Bloemkoolachtigen  (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Koolvlieg3 12 kg/ha 1

Boerenkool (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Koolvlieg3 12 kg/ha 1

Radijsachtigen  (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Wortelen (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1

Wortelpeterselie (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1

Pastinaak  (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1

Knolselderij (onbedekte teelt) Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1

Koolraap (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Rode biet (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Mierikswortel (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Uien (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Sjalotten (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Knoflook (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

Peterselie (onbedekte teelt) Ritnaalden1 12 kg/ha 1

 Grasvegetatie Ritnaalden1, Aardrupsen4 12 kg/ha 1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per 

toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
1 Ritnaalden (Agriotes spp)
2 Wortelvlieg (Psila rosae)
3 Koolvlieg (Delia brassicae)
4 Aardrupsen (Agrotis sp.)

Overige toepassingsvoorwaarden
Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cypermethrin. Cypermethrin behoort tot de pyrethroïden. De Irac code is 3A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u 

de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

LEGE VERPAKKING 

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

GEBRUIKSAANWIJZING 

Belem™ 0.8 MG is een gebruiksklaar insecticide in de vorm van een granulaat.

Belem™ 0.8 MG dient toegepast te worden op het moment van zaaien of planten en moet zorgvuldig ingewerkt worden. 

De toepassing dient uitgevoerd te worden met behulp van een granulaatstrooier die het product lokaal kan toepassen in de zaaivoor/plantvoor tijdens het zaaien/planten. Op die manier vormt het granulaat  in de bodem 

een beschermende barrière rond het zaad of de plant na het sluiten van de bodem.

De granulaatstrooier dient zorgvuldig te worden afgesteld en te worden gecontroleerd bij aanvang van elke toepassing. Ook moet tijdens de toepassing de gelijkmatige verdeling van het granulaat gecontroleerd worden. 

Het zaaien dient te gebeuren met een snelheid lager of gelijk aan 6 km/h.

Om te zorgen voor een optimale verdeling van het granulaat over de hele zaaivoor (tussen het zaadje en het grondoppervlak) of de plantvoor, moet de granulaatstrooier voor een aantal gewassen worden voorzien van een 

Karperstaart DXP® verdeeldop. Overleg hierover met uw adviseur. 

Deze Karperstaart DXP® verdeeldop is eventueel beschikbaar via uw leverancier. 

EMISSIEBEPERKING

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de 

reiniging van machines. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. 

EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een arts raadplegen

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Corteva™ Agriscience kan echter bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kan Corteva™ Agriscience geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of 

indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

WAARSCHUWING

GEVARENAANDUIDINGEN 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.
P391 Gelekte/ gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. 
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200 x 350 mm CMPA  •  AGCI  •  Date :  28/01/22 •  Auteur : Ant

Dossier : BELEM 0,8 MG • Contenu : 12 kg • Pays : NL • Réf. : 521544 • Dim. : L 200 mm x H 350 mm




