EERSTE HULPMAATREGELEN
Algemeen advies: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
Inademing: In de frisse lucht brengen. Indien symptomen anhouden, een arts raadplegen. Slachtoffer warm en rustig houden.
Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en
aanhoudt.
Aanraking met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen.
Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna oogspoeling weer voortzetten.
Medische hulp inroepen, als irritatie optreedt en aanhoudt.
Inslikken: GEEN braken opwekken. Bij inname van een grotere hoeveelheid, volgende maatregelen nemen: Mond spoelen en
geactiveerde kool innemen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling: Behandel symptomatisch en op de patient toegesneden.

Art.nr. 84996491
Naam: Robbester
Toelatingsnummer: 13797 N
Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 842 g/l veresterde koolzaadolie.
Veiligheidsaanbevelingen:
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
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Veresterde koolzaadolie

Robbester is een hulpstof bedoeld om de werking van na-opkomst herbiciden te verbeteren.
Robbester is een additief van plantaardige oorsprong met de volgende bijzondere eigenschappen:
- mengbaar en stabiel
- verbetert de werking van de actieve stoffen, die gebruikt worden in na-opkomst, door:
• vorming van een fijne emulsie van de actieve stoffen
• een betere verdeling en hechting van de herbiciden op de bladeren van de onkruiden
• vermindering van de verdamping en het gevaar van afregenen van de herbiciden
• de verbetering van de opname en een snellere indringing van de herbiciden
- perfect selectief.
Aanvullende etiketelementen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.

Geregistreerd handelsmerk van:
Oleon N.V.
Assenedestraat 2, 9940 Ertvelde, België
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Veresterde koolzaadolie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT:
Bieten
ROBBESTER wordt gebruikt na de opkomst in menging met een erkend herbicide tegen tweezaadlobbige onkruiden.
a) In een onkruidbestrijdingssysteem met gesplitste toepassingen (LDS) zal per toepassing de dosering van ROBBESTER
0,3-0,5 L/ha bedragen, dit in functie van het gewas en de klimatologische omstandigheden.
b) Op grote onkruiden en bieten in voldoende mate ontwikkeld (> 2 echte bladeren) kan de dosering aangepast worden tot
0,5 a 2 l/ha, dit in functie van de klimatologische omstandigheden.
c) Toevoegen aan grassenbestrijdingsmiddelen in een dosering van 0,5-1,0 L/ha.
Maïs
Advisering: in een dosering van 2 L/ha in menging met een na-opkomst herbicide.
Granen
Toepassen in een dosering van 1L/ha in menging met een naopkomst grassenverdelger zoals Atlantis, Puma en Hussar.
Andere gewassen
Daarnaast kan ROBBESTER worden toegepast in tal van andere gewassen als toevoeging van gewasbeschermingsmiddelen
tegen onkruiden, schimmels en insecten.
De adviesdosering is afhankelijk van de omstandigheden tijdens toepassing, de afgehardheid van het gewas, de
weersinvloeden, de spuittechniek, de dosering en combinaties van de gewasbeschermingsmiddelen waaraan het wordt
toegevoegd, etc.
Voor meer informatie raadpleeg uw leverancier.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Geen.
Voorkomen emissie:
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.
LEVERINGSVOORWAARDEN:
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van
onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Vele factoren, zoals opslag, vervoer,
de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering, de gewasgevoeligheid en resistentieontwikkeling kunnen de werking van
het produkt beïnvloeden, hiervoor kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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Chargenummer:
zie elders op de verpakking.

™ Robbester is een geregistreerd handelsmerk van Oleon N.V., Assenedestraat 2, 9940-Ertvelde, België

Distributeur:
Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231 - 3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358
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