HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 31 januari 2014 tot herregistratie van de toelating van het
middel Actellic 50, toelatingnummer 6469 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel:
op ruwe (ongemalen) granen in opslag of bestemd voor opslag, mits met zodanige
apparatuur toegepast dat het middel, middels een vaste spuitinstallatie, gelijkmatig en fijn
verdeeld op het product wordt opgebracht.
Omdat meetbare pirimifos-methyl residuen kunnen worden aangetroffen in producten
opgeslagen of verwerkt in opslagfaciliteiten waar pirimifos-methyl is toegepast, is het gebruik
van Actellic 50 beperkt tot opslagfaciliteiten die uitsluitend bestemd zijn voor granen, maïs,
rijst, specerijen en niet-voedselproducten.
Minimaal 10 uur ventileren voor het betreden van een opslagruimte met behandelde
gewassen.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof pirimifos-methyl. Pirimifos-methyl behoort tot de
organische fosfor verbindingen. De IRAC code is 1B. Bij dit product bestaat er kans op
resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die
gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen
Actellic 50 is een insecticide dat tegen vele insecten- en mijtensoorten werkt. Het middel
kenmerkt zich door een goede contactwerking en een uitgesproken dampwerking. Actellic 50
dringt diep in het plantenweefsel door. Het effect van Actellic 50 wordt sterk beïnvloed door
de temperatuur.
Actellic 50 kan worden toegepast op granen in opslag of bestemd voor opslag. Het middel is
onder andere werkzaam tegen de graanklander (Sitophilus granarius), de rijstklander
(Sitophilus oryzae), de verschillende meelkevers (Tribolium spp.), de getande graankever
(Oryzaephilus surinamensis), de getande notekever (Oryzaephilus mercator), de roestbruine
graankever (Cryptolestes ferrugineus), de korrelmot (Nemapogon granella), de graanmot
(Sitotroga cerelella) en de meelmot (Ephestia cautella). Actellic 50 is ook geschikt voor de
bestrijding van mijten. De kiemkracht van behandelde zaden wordt niet beïnvloed door
Actellic 50.

Behandeling van granen:
Ter bestrijding van insecten. Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, lossen
of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan.
Dosering: 8 ml per 1000 kg graan.
Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic 50 is behandeld.
Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te worden gebruikt,
waarbij het graan op de transportband wordt bespoten. Er dient gebruik te worden gemaakt
van spuitapparatuur waarmee het middel gelijkmatig en fijn op de partij graan wordt
verdeeld.
Opmerkingen:
Bij temperaturen beneden 15ºC kan een verminderde werking optreden.

