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typographica

Pootaardappelen
Ter vermindering van de overdracht van non-persistente
virussen in pootaardappelen. Om virusinfectie van het gewas te
verminderen kan het loof vanaf de opkomst tot een week voor
het doodspuiten of looftrekken regelmatig worden bespoten.
Toepassingen:
1e bespuiting: zodra ongeveer 50% van de planten is
opgekomen.
2e bespuiting: 3 à 4 dagen na de eerste bespuiting.
3e en volgende bespuitingen: wekelijks herhalen tot één week
voor het doodspuiten of looftrekken.
Dosering: 15 liter 11 E Olie per ha; hoeveelheid spuitvloeistof:
400-600 liter per ha.

ARTIKEL-NR.: 04307096
Aard van het preparaat: vloeistof
Werkzame stof: minerale olie
Gehalte: 850 gram per liter
Toelatingsnummer: 5952N - W8
Professioneel gebruik
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen
tot de indeling van het mengsel: minerale olie.
Gevarenaanduidingen
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact
GEVAAR
kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
GEEN braken opwekken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval: Zie STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
Droog, koel en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Vorstvrij bewaren.
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:
a. insecticide ter voorkoming van de overdracht van nonpersistente virussen door bladluizen in de teelt van bloembolgewassen en pootaardappelen;
b. insectenbestrijdingsmiddel in de teelt in de vollegrond
van appels, peren en pruimen.
Om in het water levende organismen te beschermen is
toepassing in de teelt van appels, peren en pruimen als
insecticiden uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die
grenzen aan oppervlaktewater
• maximaal éénmaal per seizoen wordt toegepast, en
• gespoten wordt met een maximaal watervolume van
1000 L/ha, en
• in de periode voor of na 1 mei gebruik wordt gemaakt van
één van de onderstaande drift reducerende maatregelen:

PMR: 00205952L
Size: 420x147 mm
Plan:
Date: 15.9.15

Vóór 1 mei (kaal)
- Tunnelspuit, of
- Venturidop + éénzijdige bespuiting laatste bomenrij;
ventilatorstand laag of uit
Na 1 mei (volblad)
- Tunnelspuit, of
- Combinatie windhaag op de rand van het rijpad en
éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij, of
- Sensorgestuurde bespuiting, of
- Emissiescherm (2.5 m hoog) , of
- Dwarsstroomspuit met reﬂectiescherm, of
- 6 meter teeltvrije zone, of
- Venturidop + éénzijdige bespuiting laatste bomenrij; ventilator
aan.
- Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden.
Vermijd onnodige blootstelling.
GEBRUIKSAANWIJZING
a. Voorkoming overdracht van non-persistente virussen
Lelies
Door gewasbespuitingen met het middel wordt de verspreiding
van tulpenmozaiekvirus en symptoomloos lelievirus
(praktijknaam: lelielatentvirus) tegengegaan.
Dosering: 15 liter per ha. In mei, juni en juli de bespuiting
wekelijks uitvoeren en in augustus/september om de 10 dagen.
Tulpen
Door gewasbespuitingen met het middel wordt de verspreiding
van tulpenmozaiekvirus tegengegaan.
Dosering: 15 liter per ha. Van de eerste week in mei tot half
juni wekelijks een bespuiting uitvoeren.

Hyacinten
Door gewasbespuitingen met het middel wordt de verspreiding
van hyacinte-mozaiekvirus tegengegaan.
Deze behandeling kan vooral worden aanbevolen in de teelt
van werkbollen en van pluis, alsmede op cultivars die
moeilijk “groen” te telen zijn. De behandeling wordt ontraden
op cultivars die gevoelig zijn voor geelziek en op partijen waarin
tijdens de bewaring geelzieke bollen zijn gevonden of waarin
tijdens het voorjaar geelziek is aangetroffen.
Dosering: 15 liter per ha. Vanaf de eerste week in mei tot
10 dagen voor het rooien wekelijks een bespuiting uit-voeren.
Opmerkingen met betrekking tot toepassing in
bloembolgewassen ter voorkoming van verspreiding van
non-persistente virussen:
- de behandeling uitvoeren op een droog gewas, bij voorkeur
tegen de avond bij bewolkte hemel;
- opbrengstdervingen tengevolge van de bespuitingen zijn
mogelijk;
- menging met vuurbestrijdingsmiddelen is mogelijk;
- menging met andere merken olie wordt ontraden.

N.B.:
- De behandeling uitvoeren op een droog gewas, bij voorkeur
tegen de avond bij bewolkte hemel.
- Er dient rekening te worden gehouden met opbrengstderving
tengevolge van de bespuitingen.
De mate waarin deze bij verschillende rassen kan optreden is
onvoldoende bekend.
- Middelen ter bestrijding van Phytophthora moeten
afzonder-lijk worden toegepast. Gebruik echter geen tin- of
koperbevattende middelen in verband met kans op ernstige
bladverbranding.
- Gebruik ook geen combinatie van insecticiden en
11 E Olie; een combinatie van synthetische pyrethroïden met
11 E Olie is echter wel mogelijk.

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat, ga naar
www.dresscode.bayercropscience.nl

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

b. Vollegrondsteelten van appels, peren en pruimen, voor
het doden van eieren van wantsen.
In het gevorderde muizenoorstadium een behandeling
uitvoeren bij windstil weer op droge bomen en als droog weer
wordt verwacht. Er bestaat kans op bladbeschadiging, vooral
als na de bespuiting nachtvorst optreedt.
Dosering: 3% (3 liter middel per 100 liter water).

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.
Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals
onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de
teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product
beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen
enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze
Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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11E Olie

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Zo mogelijk, de informatie op verpakking of
label bij contactopname met vergiftigingsinformatiecentrum of
arts of voor de behandeling meenemen.
Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en
rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts
raadplegen.
Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en
veel water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Vuile kleding en schoenen bij hergebruik schoon maken of
weggooien, als ze niet meer grondig schoon gemaakt kunnen
worden.
Aanraking met de ogen: Onmiddellijk met veel water afwassen
gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige
contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de
oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als
irritatie optreedt en aanhoudt.
Inslikken: Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten
en/of aromatische oplosmiddelen. Bij braken na inslikken
bestaat er gevaar voor binnendringen van het product in de
longen. Mond spoelen en geactiveerde kool innemen. Indien
symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Slachtoffer warm
en rustig houden.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Verschijnselen: Misselijkheid, Duizeligheid, Hoofdpijn,
Somnolentie, Maag- en darm-irritaties, Braken, Diarree,
Aspiratie kan longoedeem en longontsteking ontstaan,
Ademhalingsmoeilijkheden
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische
verzorging en speciale behandeling
Behandeling: Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als
een grotere hoeveelheid ingeslikt is, medicinale houtskool en
natrium-sulfaat geven. In het geval van verslikken intubatie en
bronchiaal spoeling overwegen. Behandel symptomatisch en
op de patient toegesneden.

Onderstaande QR-code verwijst
naar de laatste productinformatie
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