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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na oogst behandeling in 
de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde 
toepassingsvoorwaarden. 
 
Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* middel 
per toepassing 

Maximale 
dosering 
(middel) 
per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per 12 
maanden 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen 
in dagen 

Granen (in opslag of 
bestemd voor opslag) 

Kevers , rupsen en 
vlinders1 

8 ml per 0,75 - 1,0 
l water. 

8 ml per 
1000 kg 

1 - 

Teff (in opslag of bestemd 
voor opslag) 

Kevers , rupsen en 
vlinders1 

8 ml per 0,75 - 1,0 
l water. 

8 ml per 
1000 kg 

1 - 

 
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet 
worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld. 
 

1 Graanklander (Sitophilus granarius), Rijstklander (Sitophilus oryzae), Meelkevers (Tribolium spp.), Getande graankever (Oryzaephilus surinamensis), 
Getande notekever (Oryzaephilus mercator), Roestbruine graankever (Cryptolestes ferrugineus), Korrelmot (Nemapogon granellus), Graanmot (Sitotroga 
cerealella), Meelmot (Ephestia cautella). 

 
  



Overige toepassingsvoorwaarden 
 
Uitsluitend toepassen op ruwe (ongemalen) granen in opslag of bestemd voor opslag. Behandeling dient plaats te vinden tijdens het opslaan, 
lossen of het van de ene in de andere silo overbrengen van graan. Bij de behandeling dient een daarvoor geschikte vaste spuitinstallatie te 
worden gebruikt, waarbij het graan op de transportband wordt bespoten en het middel gelijkmatig en fijn op de partij graan wordt verdeeld.  
 
Uitsluitend toepassen voor graan dat niet eerder met Actellic 50 is behandeld.  
 
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. 
 
 


