MIDDELEN TER BESTRIJDING VAN KRUIPENDE
INSECTEN MET BEPERKINGEN IN DE TOEPASSING

Solfac-Vloeibaar verlengd

Dominex SSC

De toelating van Solfac-Vloeibaar is verlengd tot 1 januari 2007. Omdat het aantal vloeibare bestrijdingsmiddelen
voor kruipende insecten in opslag-, verbli jfs- en bedrijfsruimten toch al niet overhoudt, zeker niet voor toepassing in
woonruimten, is dit een verheugende mededeling. Bij iedere verlenging of wijziging van een toelating is h et telken s
weer de vraag of hierbij ook wijzigingen zijn aangebracht op het etiket. Het KAD vergeleek voor u de tekst van de
toelating tot 2004 en die tot 2007 en vond een wijziging die de toepassingsmogelijkheid van het middel enigszins
beperkt.

11907 N

alfa-cypermethrin

Niet toegestaan in ruimten die kunnen worden betreden door kinderen
Fendona

12635 N

alfa-cypermethrin

Niet toegestaan op plaatsen toegankelijk voor kinderen van 0-4 jaar
Bistar

11983 N

bifenthrin

in opslag- en bedrijfsruimten

Niet toegestaan in verblijfsruimten

PAS OP BIJ KINDEREN

Solfac-Vloeibaar 9701 N

Onder het hoofdstuk Veiligh eidsaanbevelingen vindt u nu de zin 'Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn
voor kinderen van 0-4 jaar'. Het voorschrift dat synthetische pyrethroïden niet in ruimten mogen worden toegepast
waarin zich ook jonge kinderen kunnen ophouden, is een beperking in de toepassingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de bestri jding van papiervisjes in scholen, maar ook in woningen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook bij de
bestrijding van vlooien. Dat toepassing van Solfac-Vloeibaar niet is toegestaan in, of op apparatuur waar direct contact met voedingmiddelen mogelijk is, stond al in de tekst van 1997.

Niet toegestaan op plaatsen toegankelijk voor kinderen van 0-4 jaar
Lurectron How

12420 N

cyfluthrin
cyfluthrin

Niet toegestaan op plaatsen toegankelijk voor kinderen van 0-4 jaar
Empire20

11446 N

chloorpyrifos

Niet toegestaan in ziekenkamers, scholen en verblijfplaatsen voor dieren

ANDERE VERPAKKING

Aadifec

In de loop van 2005 zal Solfac-Vloeibaar worden geleverd in een andere verpakking. De huidige literflacon krijgt
2 doppen, bekend vanwege het zogenaamde 'sq ueeze & pour' principe: 1 dop om de dosering te bepalen, en de
andere voor de af te meten hoeveelheid.

Niet toegestaan in ziekenkamers, scholen en verblijfplaatsen voor dieren

6513 N

Baygon-emulsie

5274 N

chloorpyrifos
propoxur

Niet toegestaan in verblijfplaatsen voor vee, alsmede in of op apparatuur,
waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is (dit geldt ook voor de
andere middelen)

SOLFAC-VLOEIBAAR 9701 N
Toelating geldig tot

1 november 2004

1 januari 2007

Aard van het preparaat

Vloeistof

Vloeistof

Werkzame stof(fen)

Cyfluthrin

Cyfluthrin

Gehalte(n)

50 g/1

50 g/1

Andere zeer giftige, giftige,
bijtende of schadelijke stoffen

Geen

Geen

Toxicologische groep

Synthetische pyrethroïde

Synthetische pyrethroïde

Uiterste gebruiksdatum

=
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Waarschuwingszinnen/
Bijzondere gevaren

Schadelijk bij inademing

Vergiftig voor in het water levende
organismen; kan in h et aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke
effecten veroorzaken

Irriterend voor de huid

Herhaalde blootstelling kan een droge
of gebarsten huid veroorzaken

Buiten bereik van kinderen bewaren

Niet toepassen op plaatsen die
toegankelijk zijn voor kinderen
van 0-4 jaar.

Veiligheidsaanbevelingen
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Gevaarsymbool

Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder

Voedingswaren, keukengerei, aquaria
en vogelkooien goed afdekken,
aquariumpompen uitschakelen.

Niet, eten, drinken of roken
tijdens gebruik

Niet roken tijdens gebruik.

Draag geschikte handschoenen

Aanraking met de huid vermijden

Indien men zich onwel voelt
een arts raadplegen (etiket tonen)

Vraag om speciale instructies /
veiligheidsgegevenskaart.

Draag geschikte ademhalingsbescherming gedurende toepassing

Voorkom lozing in het milieu

Andreaskruis+ opschrift 'Schadelijk'

NIEUW
voor detectie:
STORM Dummy
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Raadpleeg altijd het etiket voordat u een nieuwe verpakking opent om er zeker van te zijn dat u zich aan de voorschriften
houdt. Ook als niet direct wordt aangegeven dat adembescherming verplicht is, dan luidt het nadrukkelijk advies om deze
toch altijd te dragen.

De firma R. van Wesemael bv in Hulst heeft in
samenwerking met BASF de rodenticide Storm
onlan?s aangevuld met Storm Dummy. Storm is
door het CTB toegelaten onder nummer 12370 N
tegen zwarte en bruine ratten en huismuizen.
Flocoumafen werkt, net als o.a. warfarin, in op
de bloedstolling waardoor het knaagdier binnen
enkele dagen aan inwendige bloedingen overlijdt. Storm Dummy is een product in blokvorm
met een gewicht van 20 gram en is bedoeld voor
de detectie van muizen en ratten.
Detectie speelt vooral een rol bij opdrachtgevers
in de voedingsmiddelenindustrie die weinig, of
geen chemische producten op de productielocatie willen hebben. Storm Dummy wordt
geleverd in blokvorm met gat, zodat het in voerlokdozen aan een staaf kan worden geschoven.
Het blok trekt nagenoeg geen vocht aan omdat
deze onder hoge druk is geperst. Storm Dummy
bevat geen actieve stof en is bruin van kleur.
Storm zelf is blauw en bevat flocoumafen. Storm
Dummy wordt verkocht in een emmer, 4 x 3 kg in
een omdoos.
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zelf moet betalen ... en wat niet
Al enige jaren is er onduidelijkheid over de vraag wie de
kosten moet betalen voor dierplaagbestrijding in huurwoningen. In het Huurbeleid 2004-2005, uitgegeven door het
Ministerie van VROM, wordt het een en ander aangegeven.
In hoofdstuk 9.1 van de brochure wordt onder B 'overige
onderhoudswerkzaamheden' geschreven: 'Het bestrijden
van ongedierte, voorzover aan deze werkzaamheden geen
noemenswaardige kosten verbonden zijn, en voorzover de
aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de
bouwkundige situatie van de woonruimte, is voor rekening
van de huurder.' (einde citaat)
Op de internetsite www.vrom.nl
staan onder de dossiers HuurHuurbeleid 2004-2005
commissie en Onderhoud huurwoning enkele voorbeelden. Zo
is de huurder verantwoordelijk
voor de bestrijding van vlooien,
mieren, wespen, luizen en dergelijke, voorzover de kosten
ervan gering zijn. De verhuurder
is verantwoordelijk voor het
bestrijden van kakkerlakken,
faraomieren, boktorren en houtwormen (t.g.v. overmacht).

NIEUWE
toelating voor Fendona
Op 7 januari 2005 heeft het CTB onder nummer 12635 N de toelating
verleend voor Fendona. Deze biocide op basis van alpha-cypermethrin mag
worden ingezet tegen kruipende insecten en vliegen. Het is een met water te
verdunnen suspensieconcentraat met een gehalte van 60 gr/1. Fendona is
bestemd voor de behandeling van kakkerlakken, papiervisjes, bedwantsen,
huiskrekels, vlooien, larven van tapijtkevers en voorraadaantastende keversoorten, o.a graanklanders en mottenlarven. Het mag worden gebruikt in
opslagplaatsen, zoals lege silo's en in bedrijfsruimten, zoals fabrieken,
keukens, kantoren, ruimten aan boord van schepen alsmede van woon- en
andere verblijven.
Toepassing Fendona
Naden, kieren, barsten, hoeken en oppervlakten worden pleksgewijze
behandeld op vochtige warme plaatsen, bijvoorbeeld achter en onder apparatuur, radiator~n, gootsteen, langs en onder plinten. Fendona mag alleen
worden gebruikt op plaatsen waar kinderen van Otot 4 jaar niet kunnen
komen. Ter bestrijding van vliegen wordt aanbevolen om de plaatsen te
behandelen waar de insecten 'rusten', zoals op steunen, steunbalken,
plafonds en rondom ramen.

Het middel moet onder lage druk en met grove druppel worden toegepast en
wel zodanig dat mensen en huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen
in de ruimte aanwezig mogen zijn. Onverpakte grondstoffen voor de
voedingsmiddelen- en veevoederindustrie moeten zijn afgedekt. Het middel
is geur- en kleurloos en niet vlekkerig,
zodat dit geen problemen geeft voor de
toepasser en op witte ondergronden.
Fendona wordt geleverd in een 500 ml.
fles met doseerhals. Meer informatie
via Jan van Schijndel (06 - 51 84 16 86)
van R. v. Wesemael uit Hulst.
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