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A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegen in verblijfplaatsen voor dieren, 
alsmede bloedluis en piepschuimkever in de pluimveehouderij, met dien verstande dat: 
 

a) toepassing moet plaatsvinden met behulp van zodanige apparatuur, dat het middel onder lage 
druk en met grove druppel wordt gespoten; 

b) voedermiddelen, melkapparatuur, alsmede voer- en drinkbakken vooraf dienen te worden 
verwijderd of afgedekt met impermeabel plastic; 

c) aanwezige dieren niet direct geraakt worden door de spuitvloeistof; 
d) overgebleven spuitvloeistof of restanten van het middel netjes worden afgevoerd;  niet afvoeren 

via water (gootsteen, sloot e.d.);  
e) Solfac-Vloeibaar dient te worden gebruikt in combinatie met goede hygiëne, waarbij mest 

regelmatig wordt verwijderd; 
f) de stal kan worden hertreden na 4 uur (als de spuitvloeistof is opgedroogd). 

 
Gebruik van Solfac-Vloeibaar is verboden in het geval dat het effluent/afvalwater van de stal  
en/of de mesthoop rechtsreeks af kan stromen op het riool. 
 
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

 

B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Ter bestrijding van vliegen in dierverblijfplaatsen 
 
In een stal met een vloeroppervlakte van 100 m² wordt 40 ml middel in 5 liter water gebruikt. Alle plaatsen 
waar vliegen dikwijls zitten, zoals balken, deuren, wanden, plafonds, ramen enz. bespuiten met lage druk 
en grove druppel. 
 
Het vee kan tijdens de toepassing in de stal blijven, er mag echter niet rechtstreeks op de dieren worden 
gespoten. Na aanmaken van de spuitvloeistof gebruiken binnen 4 tot 6  uur. 
 
Breng het middel maximaal 7 keer per jaar aan met een minimum interval van 3 weken. 
 
Ter bestrijding van bloedluis (Dermanyssus gallinae) of piepschuimkever (Alphitobius diaperinus)  bij 
pluimvee 
 
De vloer, schuilhoeken, voegen en kieren, stijlen, wanden, plafonds grondig spuiten (met lage druk en 
grove druppel) met een oplossing van 40 ml middel op 5 liter water. Daarbij mogen de dieren niet met de 



spuitvloeistof worden geraakt. Als indicatie: 1 liter spuitvloeistof is voldoende voor gemiddeld 20 m² 
vloeroppervlak. 
 
In alle gevallen de te behandelen plaatsen zichtbaar bevochtigen, maar afdruipen van de vloeistof 
voorkomen. 
 
Breng het middel maximaal 7 keer per jaar aan met een minimum interval van 3 weken. 
 
Resistentie 
 
Zoals voor alle insecticiden, is er voor de werkzame stof aanwezig in het middel, cyfluthrin, een risico dat 
insecten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie 
waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met cyfluthrin of andere 
synthetische pyrethroïden niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie. 
Wissel waar mogelijk af met middelen met een ander werkingsmechanisme.  


