BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 december 2010 tot toelating van het middel Agita 10 WG,
toelatingnummer 13399 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecticide voor de controle van kamervliegen in
dierverblijven.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik altijd buiten bereik van kinderen en dieren.
Bescherm tegen direct zonlicht, water en regen.
Agita 10 WG is een insecticide voor de controle van kamervliegen. Thiamethoxam werkt met
de nicotine acetylcholine receptor op het postsynaptisch membraan, wat leidt tot de dood van
het vliegen.
Los per 100 m2 vloeroppervlak (wat correspondeert met 200 tot 300 m2 muur/plafond
oppervlak) 250 g Agita 10 WG op in 160 ml water. Mix en roer grondig de benodigde
hoeveelheid Agita 10 WG door de juiste hoeveelheid lauwwarm water in een aparte bak totdat
een strijkbaar mengsel is ontstaan.
Bestrijk per 100 m2 vloeroppervlak 20 plaatsen van ongeveer 10x30 cm, waar vliegen zich
graag bevinden, zoals b.v. warme en zonnige binnenmuren, hokafscheidingen, deurstijlen,
raamkozijnen, melkleidingen, enz. Indien er onvoldoende oppervlak is om te bestrijken of
verkleuring ongewenst is, bestrijk kartonnen stroken of houten plankjes en hang deze aan het
plafond.
Aanbevelingen voor het toedienen
Gebruik de Agita 10 WG oplossing op de dag dat deze is gemengd, het liefst meteen na het
klaarmaken. Om een lange werkingsduur te garanderen wordt geadviseerd om geen vuile, hele
poreuze of nieuw gewitte muren te behandelen. Niet gebruiken op metaal en glas, hierop hecht
het niet. Het middel is vier tot zes weken werkzaam, afhankelijk van de vliegendruk en
vervuiling.
Resistentiemanagement
In het kader van resistentiemanagement verdient het aanbeveling om niet meer dan
5 behandelingen per jaar toe te passen en mag de geadviseerde dosering niet verlaagd
worden. Wissel het gebruik van Agita 10 WG (werkzame stof thiamethoxam) af met middelen
die zijn gebaseerd op werkzame stoffen uit een andere chemische groep zoals bijvoorbeeld
synthetische pyrethroiden.
Waarschuwing
Kartonnen stroken of houten plankjes ingesmeerd met Agita 10 WG dienen na gebruik als
chemisch afval afgevoerd te worden.

