Bescherm uw kostbare
gewas en oogst:
Kwaliteit begint
bij de start...

De Opbrengst
Promotor

®

EMESTO is de nieuwe familie van pootgoedbescherming gebaseerd op het
nieuwe carboxamide fungicide Penflufen.
Het levert een uitstekende werking tegen Rhizoctonia en andere ziekten wat
resulteert in een betere kwaliteit en vermarktbare opbrengst. Bovendien heeft
EMESTO® een zeer goede selectiviteit en bevordert het de jeugdgroei.
Talrijke proeven in NW-Europa hebben de goede werking aangetoond:
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EMESTO® meer netto rendement,
meer homogeniteit
Onbehandeld
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EMESTO®

Netto rendement
(relatief tov van onbehandelde = 100)
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vermarktbaar
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Totaal

Netto verkoopbaar

EMESTO® uniek in jeugdgroei/
selectiviteit/opkomstsnelheid
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Planthoogte onder
ziektevrije condities

Grootte van plant
(Relatief tov onbehandelde)
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+ 20%
groei !
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EMESTO®
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EMESTO

EMESTO® bevordert jeugdgroei / snelle opkomst van de aardappelen,
waardoor het risico op Rhizoctonia-infectie gereduceerd wordt!

De EMESTO®-producten

Samenstelling

Penﬂufen 20 g/kg

Penﬂufen 50 g/L

Penﬂufen 100 g/L +
Prothioconazole 18 g/L

Formulering

DS
(Poeder voor droge
zaadbehandeling)

FS
(Suspensie-concentraat
voor zaadbehandeling)

FS
(Suspensie-concentraat
voor zaadbehandeling)

Kleur

Wit

Rood

Wit

Teelt

Aardappelpootgoed
(ontsmetting)

Aardappelpootgoed
(ontsmetting)

Aardappelpootgoed
(ontsmetting)

Erkend tegen

Lakschurft
(Rhizoctonia solani)

Lakschurft
(Rhizoctonia solani)

Zilverschurft, Lakschurft
(Rhizoctonia solani)

Erkende dosis

1 kg / T pootgoed

0,4 L / T pootgoed

0,2 L / T pootgoed

Toepassingsstadium

Voor of tijdens het
planten

Voor of tijdens het
planten

Voor of tijdens het
planten

Verpakking

5 kg

5L

5L

EMESTO®: kampioen
tegen Rhizoctonia
Rhizoctonia solani (lakschurft)
kan ernstige schade aanrichten
aan uw aardappelgewas:
vertraagde en ongelijke opkomst,
afstervende scheuten, een lagere
opbrengst, een slechte maatsortering
en gebarsten of misvormde knollen.
De bronnen van besmetting zijn het
pootgoed en de bodem.
®

®

EMESTO Prime en EMESTO
Silver geven:
• Betere opkomst en
betere jeugdgroei
• Betere en homogenere
maatsortering
• Betere bakkwaliteit door
hoger onderwatergewicht
• Minder gebarsten en
misvormde knollen,
groeischeuren en
groene knollen.

Proeven Europa: werking tegen
Rhizoctonia (behandeling voor planten)
35% aantasting
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EMESTO® Silver: uniek in zijn
werking tegen Rhizoctonia
én tegen zilverschurft
Zilverschurft vormt op de knollen
zilverkleurige tot lichtkleurige plekken,
soms bedekt met fijne zwarte puntjes
(conidioforen die de sporen dragen).
De schil komt los wat uitdroging van
de knollen geeft en dus gewichtsverlies. Zilverschurft veroorzaakt
ook verlies van schilkwaliteit, van
presentatie en van kiemkracht.
®

EMESTO Silver bestrijdt zeer
goed zilverschurft en geeft:
• Betere presentatie en schilkwaliteit,
mooie aardappelen
• Minder gewichtsverlies na de oogst
• Betere kiemkracht van pootgoed.
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EMESTO SILVER
0,2 L/T

EMESTO® Prime DS
Toepassingstechniek
• Goede aanhechting aan pootgoed
• Kan goed toegepast worden met poederdoseerapparaat

EMESTO® Prime FS en EMESTO® Silver
Toepassingstechniek
Toepassing via schijfvernevelaar of spuitdoppen
op rollentafel of rollen van de stortbak
Om de bedekking te optimaliseren in functie van het gebruikte materieel,
kunnen EMESTO® Prime FS en EMESTO® Silver, indien nodig, aangevuld
worden met water tot max. 2 L spuitvloeistof per ton aardappelen

Voor telers van aardappelen voor
pootgoed, versmarkt, verwerkende industrie:
Opbrengst en Kwaliteit
• Uitstekend tegen Rhizoctonia, breedste spectrum
• Uitstekende selectiviteit, betere opkomst en
jeugdgroei, hogere opbrengst
• Makkelijk toe te passen
• Homogenere maatverdeling
• Betere kwaliteit, minder misvormingen en tarra

Voor voedselketen / consumenten:
Kwaliteit en Opbrengst
• Lage dosis
• Hoogste opbrengst per eenheid input: lage voetafdruk
• Homogenere maatverdeling en betere schilkwaliteit
• Maximaliseren van vermarktbare opbrengst /
verminderen van uitval / kleine sorteerverliezen

Bescherm uw kostbare
gewas en oogst tegen
Rhizoctonia en zilverschurft

Sterkere start
Meer opbrengst
Betere kwaliteit

De Opbrengst
Promotor
Gedep. merk Bayer Group. Gebruik GBM veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinfo. Voor verdere productinfo, m.i.v. gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be.
®
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