..
.. Nieuwe toelatingen voor professioneel

Ctgb-NIEUWSBERICHTEN

en/of niet-professioneel gebruik

03-12-2010 Nieuw

07-10-2011 Nieuw

Agita 10 WG, 13399 N, op basis van
thiamethoxam ter controle van kamervliegen in dierverblijven. Het middel is
bestemd voor professioneel gebruik en
moet worden opgelost in water tot er een
strijkbaar mengsel ontstaat, dat moet worden aangebracht op
zorgvuldig gekozen plaatsen, zoals op wanden, houten plankjes
of kartonnen stroken.

Rodilon Blocks, 13515 N, op basis van difethialon ter bestrijding van zwarte en bruine ratten
en huismuizen in gebouwen. De blocks uitleggen in speciaal hiervoor bestemde lokaasdoosjes of veilig afgedekt op hiervoor geschikte trays. Het lokaas buiten bereik van
kinderen, vogels en (huis)dieren plaatsen. Voor ratten geldt één
lokaaspunt om de 4 tot 10 meter en voor huismuizen om de
1 tot 3 meter, afhankelijk van de plaag. Blocks en soft blocks
zijn veilige producten ten opzichte van korrelvormige producten, zoals pellets en granen. Ze zijn echter wel aantrekkelijker
voor huisdieren, zoals katten, maar vooral honden, zodat verslepen van de blokjes of zakjes moet worden voorkomen.

Thiamethoxam behoort tot de groep van
neonicotinoïden, waartoe ook imidacloprid
behoort. Dit is de eerste biocide toelating op
grond van de werkzame stof thiamethoxam.
Andere toelatingen betreffen gewasbeschermingsmiddelen.
Volgens de Gebruiksaanwijzing: “werkt
thiamethoxam met de nicotine acetylcholine
receptor op het postsynaptische membraam”, m.a.w. het blokkeert de elektronenoverdracht tussen
zenuwcellen, waardoor de insecten verlamd raken.

Overzicht rodenticiden in vaste vorm voor professioneel gebruik
Werkzame stof
brodifacoum
bromadiolon
difenacoum
difethialon

26-08-2011 Nieuw
Luxan Zilvervisjesspray, 13496 N, op basis van permethrin en
tetramethrin ter bestrijding van zilvervisjes in (woon)ruimten,
op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar niet
kunnen komen. Dit is alweer nummer 19 in de reeks van spuitbussen voor niet-professioneel gebruik op basis van permethrin en tetramethrin.

Flocoumafen

Merknaam
Super Caid Wax
Tomcat Blox
Somitrol Bloc
Sorkil Bloc
Frap Soft Block
MS Somitrol pasta
Rodilon Soft Block
Rodilon Blocks
Storm BB

Toelnr.
11424
11885
12743
12354
13338
13053
12966
13515
12370

Blok / pasta zakje
Blok
Blok
Blok
Blok
Pasta zakje
Pasta zakje
Pasta zakje
Blok
Blok

28-10-2010 Vervallen
Toelatingen Roxasect tegen Tuinmieren, 13024 N en Roxasect
Mierenlokdoos, 13124 N, zijn op verzoek van de toelating
houder ingetrokken.



..
Themabijeenkomst plaagdiermanagement

BRANCHEBERICHTEN

NVPB, CPMV en NVRD hebben afgelopen november de branche
uitgenodigd op een themabijeenkomst. Cyriel Doevendans was
hier namens het KAD bij aanwezig. Van de branche organisatie
kwamen zowel leden als niet-leden af op het thema ‘Plaagdiermanagement 2012-2015’.
De themabijeenkomst vond 9 november 2011 plaats in Voorthuizen. Er was een plenair deel met verschillende sprekers en
er waren workshops waarin onder andere gemeentelijke bedrijven hun visie op plaagdiermanagement gaven.
Het nut en de noodzaak van de branchevereniging stond
centraal. De inhoud van de presentaties richtte zich vooral
op wat diverse organisaties, bedrijven en instituten allemaal
doen en waar ze voor staan. Aandacht was er met name voor
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kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en IPM. Ook kwam
de problematiek rond de zwarte rat in Limburg aan bod. De
handreiking plaagdiermanagement werd officieel gepresenteerd
aan het NVPB.
De boodschap die deze dag meegeven werd, is dat de branche
naar buiten toe meer zichtbaar moet zijn en meer kwaliteit
moet uitstralen. In Nederland moet de auto van de bestrijdingstechnicus voor de deur bij een klant kunnen komen te
staan. Als branche moeten we ervoor zorgen dat preventie
zichtbaar wordt voor gasten, gebruikers en passanten van
bedrijven en dat een opdrachtgever zich daar niet voor hoeft te
schamen. De dag werd afgesloten met een paneldiscussie en
een borrel.
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