BIJLAGE I bij het wijzigingsbesluit van de toelating van het middel PYRETREX FOGGER,
toelatingsnummer 11516 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van insekten in opslag-,
bedrijfsen
verblijfsruimten,
alsmede
agrarische
ruimten
(stallen).
Tijdens de behandeling mogen geen mensen, vee of huisdieren, noch onverpakte
voedingsmiddelen, voer of grondstoffen daarvoor, in de ruimte aanwezig zijn.
Verpakte voedingsmiddelen en veevoeders en daarvoor bestemde grondstoffen,
melkapparatuur alsmede voer- en drinkbakken dienen voor de toepassing verwijderd te
worden of te worden afgedekt met een daartoe geschikt folie.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
• personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat
is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of
geregistreerd bedrijf, en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
• personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van
gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
• agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Ter bestrijding van vliegende insecten zoals vliegen, muggen, motten en wespen, alsmede
verscholen levende insecten zoals klanders, meelkevers en tabakskevers in opslag-,
bedrijfs- en verblijfsruimten, alsmede agrarische ruimten (stallen).
1. Ruimtelijke toepassing
Het middel moet onverdund worden toegepast met een daartoe geschikte
vernevelingsapparatuur, zodanig dat het middel onder hoge druk en met fijne druppel wordt
toegepast. Voor de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden e.d. openen. Deuren, ramen en
ventilatiekanalen goed sluiten en gedurende ca. 4 uren gesloten houden. De spuitnevel in de
ruimte richten.
Dosering: tegen vliegende insecten 50-75 ml spuitvloeistof per 100 m3 gebruiken, tegen
verscholen levende insecten 100-150 ml spuitvloeistof per 100 m3 gebruiken.
Na de inwerktijd en voor het weer ingebruik nemen van de ruimte enige tijd krachtig ventileren.
Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee voedingsmiddelen (bv.
tijdens de bereiding) direct in contact kunnen komen, moeten eerst grondig gereinigd worden.
Voor de toepassing de waakvlammen en gloeispiralen in de te behandelen ruimten uitzetten.
2. Plaatselijke toepassing
Het middel moet onverdund toegepast worden met geschikte apparatuur onder lage druk en
met grove druppel. Het middel verspuiten op en rond de plaatsen waar de insecten zich
bevinden. Herhalen indien nodig. Bij de bestrijding van wespen het middel rechtstreeks in de
nestopening aanbrengen.
Dosering: 5 liter spuitvloeistof per 100 m2; wespennesten: tot 500 ml spuitvloeistof per nest.
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