BIOCID
Insektmiddel. Må kun anvendes til erhvervsmæssigt brug
som insektmiddel mod lopper i redekasser i minkstalde.

NA1119–00183NADK

Meget giftig med langvarige virkninger for
ADVARSEL
vandlevende organismer (H410).
Undgå udledning til miljøet.
Udslip opsamles.
Bær beskyttelsestøj og åndedrætsværn ved brug af produktet.
Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har
regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf:
Må kun anvendes til erhvervsmæssig brug til bekæmpelse af
lopper i redekasser i minkstalde.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må maksimalt bruges to gange om ugen, og ikke hver dag,
med intervaller mellem behandlinger som påskrevet af
minkavleren. Må maksimalt anvendes 3 gange om året.
Mink må ikke være til stede, når redekassen behandles.
Behandlet halm skal opbevares mindst tre måneder inden
udbringning på marken.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Indhold:

Brugsanvisning

Insektmiddel BPR-reg.
nr. 946-1. Aktivstof og
biocidholdigt produkt
er godkendt efter
biocidforordningen
(Forordning (EU) nr.
528/2012).

Dimilin 5 er et specialprodukt til bekæmpelse af lopper i redekasserne hos
farmmink.
Dimilin 5 virker på æg og larver, men har
ingen effekt på de voksne lopper. Derfor
skal midlet anvendes forebyggende eller i
kombination med anden bekæmpelse.

Analyse:
Diflubenzuron 5 % w/w
(50 g/kg). Pulver.

Virkning
Dimilin 5 virker ved at hindre dannelsen
af kitin (insekternes hudskelet) i æg- og
larvestadiet. Derved standses udviklingen
af lopperne, og de dør før de bliver til
voksne lopper.
Dimilin 5 er skånsom overfor minkene.
Pulveret lugter ikke og har en meget lav
giftighed over for både mink og mennesker. Pattedyr danner ikke kitin og påvirkes
derfor ikke af Dimilin 5.

Anvendelse

Mindst holdbar i 2 år
efter produktionsdato/
batchnummer som er
anført på emballagen.

5 kg
® Reg. varemærke og
registreringsindehaver:
Arysta LifeScience
Netherlands B.V.,
De Corridor 5c,
NL-3621ZA Breukelen
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Dimilin 5 anvendes til forebyggende
bekæmpelse af lopper i redekasserne hos
farmmink. Ved pakning af redemateriale til
drægtige tæver pudres redehallen med 2 g
Dimilin 5 pr. redekasse. Den medfølgende
strødåse doserer ca. 2 g ved et kraftigt ryst.
Der bør foretages en genbehandling med
Dimilin 5 hver gang halmen udskiftes - også efterår og vinter. I alt kan der
behandles tre gange på en sæson.

Opbevaring
Dimilin 5 opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering.Rester skal afleveres til
den kommunale affaldsordning for farligt
affald. Tomme beholdere kan bortskaffes
med dagrenovationen.

