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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN 
 
BIJLAGE I bij het wijzigingsbesluit van de toelating van het middel Pyrethrin 12/30, 
toelatingsnummer 8353 N 
 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van insecten in opslag-, 
bedrijfs- en verblijfsruimten voor ruimtebehandeling met zodanige apparatuur dat het middel 
onder hoge druk en fijne druppel wordt toegepast en met dien verstande dat bij de 
toepassing geen mensen en huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen of grondstoffen 
daarvoor in de ruimte aanwezig mogen zijn en verpakte voedingsmiddelen, veevoeders en 
daarvoor bestemde grondstoffen moeten zijn afgedekt met een geschikte folie.  
Niet toegestaan is de toepassing in ziekenkamers, alsmede in of op apparatuur waar direct 
contact met voedingsmiddelen mogelijk is. 
 
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 

Het middel is met name geschikt om insecten die op bepaalde tijden vrij in de ruimte 
aanwezig zijn te bestrijden, zoals vliegen, muggen, motten (o.a. ook cacaomotten en 
vruchtmot). ook kan het middel gebruikt worden tegen verscholen levende insecten zoals 
klanders, meelkevers en tabakskevers. Meerdere behandelingen zullen dan als regel nodig 
zijn om de aantallen terug te dringen. 

TOEPASSING 

Het middel dient onverdund te worden toegepast met b.v. een warmtevernevelaar. Vóór de 
behandeling kastdeuren, apparatuur, laden e.d. openen. Deuren, ramen en ventilatie-
kanalen goed sluiten en gedurende enige tijd (indien mogelijk ca. 4 uren) gesloten houden. 
De spuitnevel in de ruimte richten. Verpakte voedingsmiddelen, veevoeders en daarvoor 
bestemde grondstoffen moeten op een deugdelijke wijze zijn afgedekt, bij voorkeur met een 
plastic folie. Tegen vliegende insecten 50 - 100 ml spuitvloeistof per 100 m³ gebruiken, tegen 
verscholen levende insecten 100 - 200 ml spuitvloeistof per 100 m³. Tegen verscholen 
levende insecten is een naden- en kieren- of oppervlakkenbehandeling met een ander 
middel meer aan te bevelen. 
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Na de inwerktijd en vóór het weer volledig in gebruik nemen van de ruimte enige tijd krachtig 
ventileren. Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee het 
voedingsmiddel (bijv. tijdens de bereiding) direct in contact kan komen, dienen eerst grondig 
te worden gereinigd!) 

N.B. Tijdens toepassing waakvlammen en gloeispiralen niet aanlaten! 
 
Waarschuwing 
Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van 
oppervlaktewater. 
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN 
BESTRIJDINGSMIDDELEN, 

 
 
 
 
 

(voorzitter) 
 


