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Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Fourmex

Pokon Tegen Mieren

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de
toelatingshouder

Evergreen Garden Care Belgium

Voshol 8 9160 Lokeren België

Naam

Adres

Toelatingsnummer

Referentienummer van de
asset in R4BP 3 NL-0019285-0000

Toelatingsdatum 07/12/2018

Vervaldatum 23/04/2020

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant The Scotts Company (UK) Limited

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Salisbury House, Weyside Park, Catteshall Lane, Godalming, Surrey GU7 1XE Godalming
Verenigd Koninkrijk

Scotts France SAS, Ursine de Forneau F-27580 Bourth Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)
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Naam van de fabrikant Dow Agrosciences BV

Adres van de fabrikant

Productielocatie

Prins Boudewijnlaan 41 2650 Edegem België

305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof 49 - Spinosad

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam IUPAC-naam Functie CAS-nummer EG-nummer Gehalte (%)

Spinosad
Spinosad as a mixture of
50-95 % spinosyn A and
5-50 % spinosyn D.

Werkzame stof 168316-95-8 434-300-1 0.222

2.2. Formuleringstype

GR - Granulaat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen  Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval

4. Toegelaten gebruik
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4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - niet-professioneel gebruik - mieren en mierennesten -buiten

Productsoort
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere
geleedpotigen

Bescherming van opgeslagen producten / Voedselbescherming Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Hymenoptera: Formicidae:-Lasius niger-Larven|Insecten

Hymenoptera: Formicidae:-Lasius niger-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Toepassingsgebied
Buiten

Alleen voor gebruik buitenshuis (alleen rechtstreeks aan te brengen op mierennesten in
de nabijheid van woningen)

Toepassingsmethode(n)
Lokaas toepassing -
Gebruik de droge korrels, ongeveer 20g per nest of begiet met vloeistof, ongeveer 40 g
product opgelost in 2 liter water, per nest.

Dosering en frequentie van de
toepassing

20g droge korrels per nest of 40g/2L water opgelost per nest - 100 -

Het product is werkzaam tot 1 maand na toepassing
Wacht minimaal 28 dagen tussen toepassingen.

Categorie/categorieën
gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal

Doos, Plastic: composiet , 100-1000g
Zakje, Papier, karton , 10-1000g

Samengestelde doos (karton, aluminium, PET – van buiten- naar binnenkant)

Papieren zakje met binnenlaag van polyethyleen (PE)

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing
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4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of
indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het
product en zijn verpakking

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van
het product onder normale opslagomstandigheden

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Was de handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na gebruik.
Voorkom dat kinderen en dieren bij het lokaas kunnen.
Bewaar op een veilige plaats. Schadelijk voor bijen. Gebruik niet op plaatsen waar eten, voedsel of water gecontamineerd kunnen
worden.
Tussen 2 gebruiken door moet een periode van 28 dagen gerespecteerd worden.
Het product mag enkel toegepast worden op mierennesten.
Het product mag niet als droge korrels of als vloeistof worden gebuikt op de mierenlooppaden op harde ondergrond of kale grond.
In oorspronkelijke verpakking bewaren.
Gebruik niet in de buurt van een afvoer.
Vermijd afvloeien naar een afvoer.
Met één toepassing kan een volledig nest uitgeroeid worden.
Het product heeft geen acute werking, ze nemen het lokaas mee naar het nest waarmee de volledige kolonie vernietigd kan worden.
Effectief tot 1 maand na toepassing. Roeit mieren en hun nesten uit.

5.2. Risicobeperkende maatregelen
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Was de handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na gebruik.

Voorkom dat kinderen en dieren bij het lokaas kunnen.

Bewaar op een veilige plaats. Schadelijk voor bijen. Gebruik niet op plaatsen waar eten, voedsel of water gecontamineerd kunnen
worden.

Tussen 2 gebruiken door moet een periode van 28 dagen gerespecteerd worden.

Het product mag enkel toegepast worden op mierennesten.

Het product mag niet als droge korrels of als vloeistof worden gebuikt op de mierenlooppaden op harde ondergrond of kale grond.

In oorspronkelijke verpakking bewaren.

Gebruik niet in de buurt van een afvoer.

Vermijd afvloeien naar een afvoer.

Met één toepassing kan een volledig nest uitgeroeid worden.

Het product heeft geen acute werking, ze nemen het lokaas mee naar het nest waarmee de volledige kolonie vernietigd kan worden.

Effectief tot 1 maand na toepassing. Roeit mieren en hun nesten uit.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en
noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Geen specifieke behandeling, behandel symptomatisch.
Contacteer via de huisarts het Antigifcentrum indien grote hoeveelheden worden ingeslikt of ingeademd.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het afvoeren van het product, mengsels en elk nevenproduct dient altijd te gebeuren in overeenstemming met de vereisten van de
lokale overheden in verband met natuurbescherming en de wetgeving voor afvalverwerking.
Verwijder alle resten van het lokaas of gebruikte lokaasverpakkingen.
Het product en verpakkingsmateriaal moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Veroorzaak geen verontreiniging van de grond, lokale wateren of waterlopen met chemicaliën of gebruikte verpakkingen.
Verpakkingsmateriaal niet opnieuw gebruiken.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale
opslagomstandigheden

Op een droge en donkere plaats bewaren

Houdbaarheid onder normale omstandigheden: 3 jaar

In de oorspronkelijke verpakking bewaren

6. Overige informatie
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