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ARTIKELNR.: 80032889
Productnaam: Emesto Silver
Toelatingsnr.: 14916N W1
Werkzame stoffen: Penflufen, Prothioconazool
Gehalte: 100 g/L, 18 g/L
Aard van het preparaat:
Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling
Gevarenaanduidingen:
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat protioconazool, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
en mengsel van 5-chloor-2-methylisothiazol-3(2H)-on
en 2-methyl-2H-isothiazol-3(2H)-on (3:1).
WAARSCHUWING
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen:
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval. Zie STORL.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Zaai- en plantgoedbehandelingsproducten bij voorkeur toepassen in een goed geventileerde ruimte of in
de open lucht. Vermijd dat behandeld materiaal in aanraking komt met de huid.
Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar www.dresscode.bayer.nl

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

® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep
Partijnummer/Productiedatum:
zie separaat etiket
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Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies
Buiten de gevaarlijke zone brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging.
Inademing
In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts waarschuwen die
eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC).
Aanraking met de huid
Met veel water en zeep afwassen, indien voorhanden, met veel polythyleenglykol 400.
Vervolgens reinigen met water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Aanraking met de ogen
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, 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
GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts waarschuwen die eventueel contact kan
opnemen met het Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC).
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Verschijnselen
Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling
Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond
een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat
aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door
middel van een pootgoedbehandeling tijdens de opslag in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden
ToepassingsWerkzaamheid
gebied
getoetst op
Aardappelen
Rhizoctonia1
Zilverschurft2
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Dosering* middel per Maximaal aantal toepassingen
toepassing
per teeltcyclus
0,2 L/ ton pootgoed
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* 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.
2
Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)
Zilverschurft (Helminthosporium solani)
Overige toepassingsvoorwaarden
Behandeld pootgoed mag niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden aangewend.
Emesto Silver mag maximaal éénmaal per drie jaar op hetzelfde perceel worden toegepast.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in
grondwaterbeschermingsgebieden.
1

AANBEVELINGEN
Attentie
Emesto Silver is flexibel inzetbaar en kan worden toegepast vanaf de laatste keer (na)lezen tot vlak voor
het poten van de aardappelen. Er zijn positieve ervaringen met de toepassing van Emesto Silver in het
gevoelige ‘witte puntjes’ stadium.
Emesto Silver is een veilig middel wat zich vertaalt in goede opbrengsten. Wel kan Emesto Silver een
trage opkomst, bijvoorbeeld door sterk verouderd of verzwakt pootgoed, iets versterken.
Zorg voor een snelle droging van de behandelde aardappelen, bij voorkeur met geforceerde ventilatie.
TOEGELATEN IN
Akkerbouwgewassen
Aardappel: pootaardappel, consumptie-aardappel, zetmeelaardappel
Vloeistof hoeveelheid bij toepassing: aanvullen met water tot 1 l, of maximaal 2 l vloeistof per ton
aardappelen. Emesto Silver bij voorkeur toepassen door middel van een schijfvernevelaar, altijd in combinatie met een rollenband. Ook kan Emesto Silver worden toegepast met aardappeldouchemachines.
Zorg voor een optimale bedekking van de knollen.
Mengingen met andere middelen
Emesto Silver niet mengen met Diabolo (of andere imazalil bevattende producten).
Voorkomen emissie
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle
vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals voorkomen van afspoeling, verwerking restanten en
reiniging machines.

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 Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van
toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat
Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.
Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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