
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Novance, BP 20609 Venette, 60206 Compiegne Cedex, Francja. 
Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa; tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00; fax:

(0-prefiks-22) 572 36 03 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

ACTIROB     842   EC

Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z

cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych aparaturą naziemną. 

Zawartość substancji: 

ester metylowy oleju rzepakowego - 733 g w 1 l preparatu. 

Zezw. MRiRW. Nr 9/2002 z dnia 4.02.2002r. 

Zmienione decyzją MRiRW Nr R-484/2003p z dnia 29.08.2003 r. oraz decyzją MRiRW

Nr R-389/2007 z dnia 21.08.2007 r.

 Drażniący.

Działa drażniąco na skórę. 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

    

Uwaga! 



1. Zabrania się stosowania środka ochrony roślin w strefie bezpośredniej ochrony ujęć

wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE PREPARATU

Actirob 842 EC ma właściwości zwilżające, powlekające i poprawia zdolność przyklejania się

środków ochrony roślin na powierzchni liści.

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Zalecana dawka: 1-2 l/ha. 

Actirob 842 EC stosować w terminach, dawkach i w sposób zalecany dla poszczególnych

środków ochrony roślin. 

- burak cukrowy, burak pastewny. 

ze środkiem Bacalon 390 SC, Kemifam Tandem 390 SC. 

- kukurydza. 

ze środkiem Maister 310 WG. 

OKRES  KARENCJI  (okres  od  dnia  ostatniego  zabiegu  do  dnia  zbioru  roślin

przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES  PREWENCJI  DLA  LUDZI,  ZWIERZĄT  I  PSZCZÓŁ (okres  zapobiegający

zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Ciecz użytkową środka chwastobójczego przygotować w sposób zgodny z etykietą-instrukcją

stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do

zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu Actirob 842

EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając. 
Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową. 

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. 

PRZECHOWYWANIE



Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temp. nie wyższej niż 0ºC i nie

wyższej niż 30ºC.

Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu

Unikać zanieczyszczenia skóry

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z

którym stosuje się adiuwant.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. 

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz,  niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile

to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym: 

Gdańsk     - (0-prefiks-58) 301 65 16                      Kraków   - (0-prefiks-12) 411 99 99, 

Lublin      - (0-prefiks-81) 740-26-76                      Łódź        - (0-prefiks-42) 657 99 00, 

Poznań      - (0-prefiks-61) 847 69 46                      Rzeszów  - (0-prefiks-17) 866 44 09,

Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45                     Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,

Wrocław    - (0-prefiks-71) 343 30 08



Okres ważności - 2 lata

Data produkcji   - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii             - ........


