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Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies
Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele
zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
Inademing
In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.
Onmiddellijk een arts waarschuwen die eventueel contact kan opnemen met het
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
Aanraking met de huid
Onmiddelijk afwassen met zeep en veel 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
Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen die
eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen 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
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.

eld
e
b
r
Voo

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het
profesionele gebruik door middel van een pootgoedbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni
2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied
Werkzaamheid
getoetst op
Aardappelen
Rhizoctonia1

Color: CMYK + Kontur

AANBEVELINGEN
Attentie
Indien tijdens regen wordt gepoot, het middel alleen toepassen met afgedekte
voorraadbakken. Indien aardappelen en poeder vochtig worden, geeft dit aanleiding
tot onregelmatige verdeling van het poeder over de knollen en is er kans op
dichtsmeren van de ogen. Dit kan een vertraagde en onregelmatige opkomst ten
gevolg hebben en daarnaast mogelijk onvoldoende werking.
TOEGELATEN IN
Akkerbouwgewassen
Aardappelen: pootaardappel, consumptie-aardappel, zetmeelaardappel
De toepassing dient bij voorkeur geheel automatisch plaats te vinden met een op de
pootmachine opgebouwd poeder-doseerapparaat.
De knollen worden door de pootketting in beweging gebracht, zodat een herverdeling van het middel tot stand komt en de aardappelen rondom worden gepoederd.
Het middel moet daarom vooral in de buurt van de pootketting aanwezig zijn. Om te
voorkomen dat bij de start ongepoederde knollen de grond in gaan, moeten eerst
een aantal van te voren gepoederde knollen onderin de voorraadbak van de
pootmachine worden gedaan.
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.

UN 3077

ARTIKELNR.: 79983018
Productnaam: Emesto Prime
Toelatingsnr.: 14877N W1
Werkzame stoffen: Penflufen
Gehalte: 20 G/KG
Aard van het preparaat: Poeder voor droge zaadbehandeling
Gevarenaanduidingen
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie AgriRecover
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.

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

® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep

1 kg / ton pootgoed

Overige toepassingsvoorwaarden
Behandeld pootgoed mag niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden
aangewend.
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Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof penflufen. Penflufen behoort tot de pyrazolecarboxamiden. De Frac code is 7.
Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Dosering* middel per toepassing

* 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.
1
Rhizoctonia solani

REF:
PMR: 85813471D
Size: 282x232x431 mm
Plan: 5390N
Date: 5.10.20

Emesto Prime DS mag maximaal éénmaal per drie jaar op hetzelfde perceel worden
toegepast.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in
grondwaterbeschermingsgebieden.

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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Onmiddelijk afwassen met zeep en veel water. Indien symptomen aanhouden, een
arts raadplegen.
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15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna
de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en
aanhoudt.
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Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen die
eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen 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
Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote
hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is
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AANBEVELINGEN
Attentie
Indien tijdens regen wordt gepoot, het middel alleen toepassen met afgedekte
voorraadbakken. Indien aardappelen en poeder vochtig worden, geeft dit aanleiding
tot onregelmatige verdeling van het poeder over de knollen en is er kans op
dichtsmeren van de ogen. Dit kan een vertraagde en onregelmatige opkomst ten
gevolg hebben en daarnaast mogelijk onvoldoende werking.
TOEGELATEN IN
Akkerbouwgewassen
Aardappelen: pootaardappel, consumptie-aardappel, zetmeelaardappel
De toepassing dient bij voorkeur geheel automatisch plaats te vinden met een op de
pootmachine opgebouwd poeder-doseerapparaat.
De knollen worden door de pootketting in beweging gebracht, zodat een herverdeling van het middel tot stand komt en de aardappelen rondom worden gepoederd.
Het middel moet daarom vooral in de buurt van de pootketting aanwezig zijn. Om te
voorkomen dat bij de start ongepoederde knollen de grond in gaan, moeten eerst
een aantal van te voren gepoederde knollen onderin de voorraadbak van de
pootmachine worden gedaan.
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.
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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.
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Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.
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