TOEVOEGINGSSTOF

OIL 850
Toevoegingsstof bij
herbiciden, insecticiden
en fungiciden

Inhoud:

5l ℮

Toelatingsnummer: 14171 N

Uitsluitend toegestaan voor professioneel gebruik als toevoegingsstof bij herbiciden, insecticiden en fungiciden voor
onder andere een betere verdeling/uitvloeiing van de spuitvloeistof, beperking van drift en het verbeteren van de
opname.
Bieten
BCP OIL 850 wordt gebruikt na de opkomst in menging met erkende herbiciden tegen tweezaadlobbige onkruiden.
a) In een onkruidbestrijdingssysteem met gesplitste toepassingen (LDS) zal per toepassing de dosering van BCP OIL
850 maximaal 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 indien noodzakelijk.
Granen
Toepassen in een dosering van 1 L/ha in menging met een naopkomst herbicide indien noodzakelijk.

Formuleringsdatum en
chargenummer: zie verpakking

OIL 850
Toelatingsnummer: 14907 N
Werkzame stof: Minerale olie
Gehalte: 850 g/l
Formulering: Emulsie, water in olie (EO)
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

GEVAAR

Gevarenaanduidingen:
H304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen:
P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts
raadplegen.
P331
GEEN braken opwekken.
P405
Achter slot bewaren.
P501
Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Toelatingshouder:
Handelsonderneming Vlamings B.V.
Postbus 76
4650 AB STEENBERGEN

Andere gewassen
Daarnaast kan BCP OIL 850 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 afharding van het gewas, de weersinvloeden, de spuittechniek, de dosering en combinaties van de gewasbeschermingsmiddelen waaraan het wordt
toegevoegd, etc. Hierbij kan enige fytotoxiteit niet worden uitgesloten. Voor meer informatie raadpleeg uw leverancier.
Indien nog geen ervaring in een bepaald gewas is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd
te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.
Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, heeft er geen
risicobeoordeling kunnen plaatsvinden en is de werkzaamheid niet beoordeeld. Er is uitsluitend gekeken of de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het
door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet
beoordeeld op mogelijke risico’s en werkzaamheid. Deze risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de
toelatinghouder.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld zoals wettelijk
is voorgeschreven.
Dit product is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het
gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte
resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de
toepassing ervan.
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