EERSTE HULP MAATREGELEN
Algemeen advies
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
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.
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
GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Geactiveerde houtskool innemen.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Verschijnselen: Irritatie van huid, ogen en slijmvlies
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Gevaren: Hoewel een carbamaat, is dit product GEEN cholinesteraseremmer.
Behandeling: Symptomatisch behandelen. Een speciﬁek tegengif is niet bekend.
Contra-indicatie: atropine.

De bespuitingen daarna herhalen met een interval van 7 dagen.
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De dosering is afhankelijk van infectiedruk, weersomstandigheden en ras.
De hoogste dosering kiezen als de omstandigheden voor de ontwikkeling van de
ziekte gunstig zijn.
Dosering: 1,67-2,0 l/ha.

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die fenamidone bevatten maximaal zes keer
per jaar toepassen. Indien het middel bij opeenvolgende behandelingen wordt ingezet, dient het na drie toepassingen te
worden afgewisseld met een middel met een ander werkingsmechanisme tegen Phytophthora infestans.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer
ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:
7 dagen voor consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Consento bevat de werkzame stoffen propamocarb-hydrochloride en fenamidone.
Het middel is werkzaam op het plantoppervlak, waar het infectie voorkomt. Daarnaast werkt Consento door lokaalsystemisch gedrag ook in de plant, waar het schimmelgroei remt.
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Productnaam: Consento
Toelatingsnr.: 12859 N - W2
Werkzame stoffen:
fenamidone & propamocarb hydrochloride
Gehalte: 75 g/l, 375 g/l
Aard van het preparaat: suspensie concentraat

Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van gewasontwikkeling,
infectiedruk, weersomstandigheden en ras.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door een gewasbehandeling in de teelt van
consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing middels een luchtvaartuig niet toegestaan op percelen
die grenzen aan oppervlaktewater.

ARTIKELNR.: 80967985

Toepassingen
Consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door de
aardappelziekte (Phytophthora infestans).

Voorkomen emissie:
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer
CropScience vanuit ProductStewardship om spuitapparatuur of andere machines
waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, overdekt te stallen en
deze te reinigen op een overdekte was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid, om puntbelasting naar het oppervlaktewater te voorkomen. Was-, spoelwater
en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten gewas of een
perceel kunnen worden uitgereden dienen te worden verwerkt in een PhytoBac®
(of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater
uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

Om de werking van Consento optimaal te benutten dient het middel preventief te
worden ingezet. Zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden.
Hoeveelheid water per ha: 200-400 liter.

Opslag en verwijdering
Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.
Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.
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Fungicide

Gevarenaanduidingen
Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

Bevat Propamocarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar
www.dresscode.bayercropscience.nl
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.

Toelatingsnr. 12859 N W2

NL80918607D

UN 3082

® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep

Verbod hergebruik verpakking
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

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.

WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt
voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Chargenummer: zie elders op de verpakking
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Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280618

