Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 7 oktober 2013 tot uitbreiding van de toelating van het middel
KENOCOX, toelatingnummer 13714 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van
• bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en virussen in
dierverblijfplaatsen en bijhorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor
dieren en met uitzondering van legbatterijen voor pluimvee met beluchting
(riemdrogen);
• Oöcysten van Eimeria tenella in dierverblijfplaatsen van pluimvee, met uitzondering van
legbatterijen met beluchting (riemdrogen);
• Oöcysten van Cryptosporidium parvum in dierverblijfplaatsen van kalveren.
De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden
aangehouden.
Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dienen resten die het middel
bevatten te worden afgevoerd naar de mestopslag.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Voor werking tegen bacteriën, gisten en virussen:
1. Volg de gewone reinigingsprocedure, gebruik makend van bijvoorbeeld een alkalische
reiniger.
2. Laat drogen.
3. Verdun KENOCOX met water tot een homogene oplossing.
Dosering voor het bestrijden van bacteriën en gisten: 0.25% (=2.5 ml KENOCOX met water
aanvullen tot 1 L)
Dosering voor het bestrijden van virussen: 1% (=10 ml KENOCOX met water aanvullen tot
1 L)
4. Spray alle oppervlakken voldoende met de gebruiksoplossing van KENOCOX oplossing
totdat de oppervlakken nat zijn (0.4 L gebruiksoplossing / m2).
5. Sluit de deuren en laat inwerken met een minimum inwerktijd van 30 minuten. Breng zoveel
gebruiksoplossing aan dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat
blijven.

Voor bestrijding van oöcysten van Eimeria tenella in dierverblijfplaatsen van pluimvee, met
uitzondering van legbatterijen met beluchting (riemdrogen) en oöcysten van Cryptosporidium
parvum in dierverblijfplaatsen van kalveren:

1. Volg de gewone reinigings- en desinfectie procedure, gebruik makend van bijvoorbeeld een
alkalische reiniger en vervolgends desinfecteren.
2. Laat drogen.
3. Verdun KENOCOX met water tot een homogene oplossing. Dosering: 4% (=40 ml
KENOCOX met water aanvullen tot 1 L).
4. Spray de oppervlakken (vloeren en muren) met de gebruiksoplossing van KENOCOX totdat
de vloer nat is (0.4 L gebruiksoplossing / m2). Vergeet gaten en scheuren in vloeren en
muren niet. Spray alle oppervlakken die in contact kunnen komen met dieren.
5. Sluit de deuren en laat inwerken met een minimum inwerktijd van 2 uur. Breng zoveel
gebruiksoplossing aan dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat
blijven.
N.B.: - Het middel niet in direct contact met dieren laten komen
- Het spoelwater niet in het oppervlaktewater laten komen
- KENOCOX wordt aangebracht met een rugspuit
- De verdunning wordt aangemaakt met behulp van een automatisch doseersysteem
- Draag masker (minimum FPP2) en ondoordringbare beschermende kledij (incl.
handschoenen).

