Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 23 augustus 2013 tot verlenging van de toelating van het middel
K-Obiol EC25, toelatingnummer 13426 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is het gebruik als middel ter bestrijding van:
1. voorraadaantastende insecten op ruwe (ongemalen) granen in opslag of bestemd voor
opslag, mits met zodanige apparatuur toegepast dat het middel gelijkmatig en fijn verdeeld
op het product wordt opgebracht.
2. voorraadaantastende insecten in opslagplaatsen voor graan door middel van een
oppervlakte behandeling. Met zodanige apparatuur toepassen dat het middel onder lage
druk en met grove druppel wordt toegediend en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen in de ruimte
aanwezig mogen zijn en onverpakte grondstoffen, m.u.v. granen, voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie moeten zijn afgedekt.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
• personen in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid inzake dierplaag- en
houtrotverwekkende schimmel bestrijding
• personen in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid inzake
gewasbeschermingsmiddelen.
Toepassing
• graan: maximaal 1 keer per batch toepassen.
• opslagplaatsen: maximaal 1 keer per jaar toepassen.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
K-Obiol EC25 is een insecticide speciaal ontwikkeld tegen voorraadaantastende kruipende en
vliegende insecten. Het middel is onder andere werkzaam tegen graanklanders, rijstklanders
en meelkevers.
Toepassingen:
Toepassing op graan:
Behandel het graan tijdens het opslaan, het lossen of het van de ene in de andere silo
overbrengen. Gebruik zodanige apparatuur dat het middel onder lage druk en met grove druppel aangebracht wordt. Richt de spuitkop(pen) op de graanstroom. Behandeling dient plaats te
vinden in een gesloten systeem met behulp van een koudvernevelaar.

Dosering:
1L K-Obiol EC25 gemengd met 99L water volstaat voor de behandeling van 100 ton graan.
Deze dosering geeft een bescherming van minimaal 12 maanden tegen kruipende insecten en
drie maanden tegen vliegende insecten (bijv. motten).
Toepassing: maximaal 1 keer per batch graan toepassen.
Toepassing in naden, kieren of op oppervlakten van opslagplaatsen voor graan.
Ter bestrijding van voorraadaantastende insecten in opslagplaatsen. Gebruik zodanige
apparatuur dat het middel onder lage druk en met grove druppel aangebracht wordt. Bij de
behandeling van naden en kieren dient men de spuitdop langs deze schuilplaatsen te strijken.
Vóór het weer in gebruik nemen, de ruimten minimaal 2 uur grondig ventileren. Behandelde oppervlakken hoeven na de ventilatieperiode niet te worden gereinigd indien de opslagplaats alleen
gebruikt wordt voor de opslag van onbewerkte granen.
Dosering:
- 40-60 ml K-Obiol EC 25 gemengd in 5 liter water volstaat voor 100 m2.
Deze behandeling geeft 2 maanden bescherming.
Toepassing: maximaal 1 keer per jaar toepassen.

