INDIENEN VEILIGHEIDSINSTRUCTIE Vi09
In de nieuwe regeling gewasbescherming is voor de handeling
uithangen van dispensers met middelen op basis van feromonen voor feromoonverwarring in
fruitteeltgewassen
een veiligheidsinstructie voldoende om met deze middelen te mogen werken.
Naam aanvrager (voorl. tussenv
achternaam)
Adres, huisnummer, woonplaats

PROKU

Tel nr aanvrager

0487745014

e-mail aanvrager

info@proku.nl

Titel

Vi09 - Dispensers met feromonen

Aanvraag code
Naam of toelatingsnummer(s) van
middel(en)
Wat is het doel van de instructie
Hoe gaat de instructie in zijn werk

Vi2016-126
Isomate CLR Toelatingsnummer: 13415 N
Isomate OFM Rosso Flex Toelatingsnummer: 14964 N
Veilig werken
De instructie wordt mondeling medegedeeld. De instructie
wordt verzorgd door een houder van een
vakbekwaamheidsbewijs (licentie)
De inhoud bestaat uit uitleggen:
Doel van het uithangen van de dispensers
Welke veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing
Hoe kunnen de dispensers het beste uitgehangen worden.

Wat is de inhoud van de instructie

Hoe wordt aandacht besteed aan:
a) welke gevaren en risico’s voor
de mens, gehouden dieren en het
milieu, inclusief niet-doelwitplanten en -dieren, zijn verbonden
aan het gebruik van het
desbetreffende
gewasbeschermingsmiddel door
de concrete handeling;
b) de symptomen van vergiftiging
en de in voorkomend geval te
nemen eerste-hulp- maatregelen
zijn;
c) wat de veiligste werkpraktijken
zijn;
d) hoe restanten van het middel
en aangebroken verpakkingen
moeten worden opgeruimd

e) welke noodmaatregelen
moeten worden genomen in geval

Waaldijk 3, Dreumel

Volgens de beoordeling van het CTGB is er geen gevaar voor
mensen, dieren en milieu als de dispensers volgens de
gebruiksaanwijzing gebruikt worden.

Irriterend voor de huid. Daarom is voor het uithangen dragen
van handschoenen verplicht. In geval met contact met de huid
de huid wassen met veel water. Bij huidirritatie een arts
raadplegen.
Het dragen van werkhandschoenen is verplicht voor het
uithangen van de dispensers.
De verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.
Verwijderen van de verpakking wordt gedaan volgens de
geldende voorschriften. De verpakking dient altijd volledig te
worden opgebruikt. De houder van een
vakbekwaamheidsbewijs ziet toe op naleving van voorschriften
voor het opruimen van de verpakkingen.
Doordat de werkzame stoffen in de dispensers zitten is er geen
mogelijkheid voor lekkage. De werkzame stof komt langzaam

van lekkages, verspilling of andere
onvoorziene gebeurtenissen.
Hoeveel tijd neemt de instructie in
beslag
Groepsgrootte:
Meegestuurde documenten:

Invullen door beoordelaar:
Goedgekeurd op:

vrij via slow relais.
Afhankelijk van de groepsgrootte en eventuele vragen zal de
benodigde tijd ongeveer 30 minuten bedragen.
Maximaal 15 personen
Deelname formulier Deelnemers instructie
Wekinstructie: uithangen feromonen

30 mei 2016, J.G.Simmelink

