7 maart 2014
DIMILIN Spuitpoeder 25%, toelatingnummer 6774 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:
a) middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van rundvee, varkens en
pluimvee
b) middel ter bestrijding van larven van (tijger-)muggen in water en gel, waarin Lucky
Bamboo stammen staan of komen te staan. Voor deze toepassing geldt dat het middel
uitsluitend mag worden gebruikt op de volgende locaties waarvan door het Ctgb is
vastgesteld dat wordt voldaan aan milieunormen:
bedrijf

locatie

Triple green B.V.

Noordammerweg 85, 1185 ZS,
Amstelveen

Edelcactus B.V.

Noordammerweg 95, 1187 ZS,
Amstelveen

Oriental online
Go-Get BV
Victor Trading

Anjerweg 10, 2665 LN, Bleiswijk
Aalsmeerderweg 377a, 1432 EB
Aalsmeer
Laan van de Heilige Lambertus 64,
2691 MV, ’s-Gravenzande

restrictie
verontreinigde
voedingsoplossing dient te
worden geloosd op de riolering
met een maximum van 4,90
m³/dag
verontreinigde
voedingsoplossing dient te
worden geloosd op de riolering
met een maximum van 1,85
m³/dag
-

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
DIMILIN Spuitpoeder 25% is werkzaam tegen de larvale stadia van verschillende
insectensoorten. In een aantal gevallen voorkomt het middel ook het uitkomen van de eieren.
Het middel heeft een trage aanvangswerking. Om schade te voorkomen is daarom een tijdige
toepassing gewenst, dat wil zeggen op eieren of jonge larven.
a. Verblijfplaatsen van rundvee (inclusief melkvee), varkens en pluimvee: ter bestrijding van
vliegenlarven (Musca domestica, Fannia canicularis en Stomoxys calcitrans).
Toepassen op plaatsen waar verse mest ligt en op mest in kelders.
Dosering:

- in gesloten stallen:
- in open stallen:

20 g per 10 m²;
40 g per 10 m²;

- in pluimveestallen met snelle mestophoping:

10 g per 10 m²;

Opmerkingen:
 Aangezien het middel alleen werkzaam is tegen vliegenlarven, dienen voor een directe
bestrijding van eventueel aanwezige volwassen vliegen andere toegelaten middelen te
worden gebruikt.
 Doorgaans dient de toepassing om de 5 á 6 weken te worden herhaald. In pluimveestallen
met snelle mestophoping worden kortere intervallen aanbevolen (2 weken).
Het middel toepassen in 2-5 liter water per 10 m².
b. Water en gel voor Lucky Bamboo stammen: ter bestrijding van larven van (tijger-)muggen in
water of gel waarin Lucky Bamboo stammen staan of komen te staan.
Dosering: Maak eerst een geconcentreerde oplossing van het middel (0,5 g/L).
Voeg dit concentraat toe aan het voedingsoplossing of de gel voor de Lucky Bamboo (2 ml
concentraat/L water of 2 L concentraat/m3 voedingsoplossing). De uiteindelijke
gebruiksconcentratie is dan 1 mg middel/L voedingsoplossing.

