Dubbele aanpak onmogelijk gemaakt
Omdat de larven van de grote houtwormkever Xestobium rufovillosum Degeer zich het
liefste een weg boren in door vocht en schirnmels aangetast eikenhout, wordt sinds jaar
en dag geadviseerd om de bestrijding op twee fronten tegelijkertijd aan te pakken.
Daarvoor waren -tot voor kort- handige combinatiemiddelen verkrijgbaar.
cyfluthrin, deltamethrin of permethrin. Dit doodt
de eitjes en de larven in de boorgangen. Omdat de
larven er voor zorgen dat eenmaal aanwezige schimmelsporen zich door het hout verspreiden,
werd het injecteren vaak
gecombineerd met azaconazole. Op die manier
wordt voorkomen dat
de schimmelsporen
zich verder ontwikkelen en op termijn
weer voor dezelfde
problemen
zorgen.
Een goede totaaloplos~
sing die door het vervallen van de toelatingen buiten
bereik is komen te liggen.

AZA CONAZO LE VA N DE MARKT
Op 1 mei van dit jaar heeft het CTB de toelating
ingetrokken van diverse schimmelwerende middelen die alle als werkzame stof azaconazole bevatten.
De producent zag af van verlenging omdat de
productie- en toelatingskosten blijkbaar niet
opwogen tegen de (lage) opbrengsten.
Jammer, want het aantal beschikbare
bestrijdingsmiddelen in ons land is al zo
beperkt! Azaconazole is een weinig giftige verbinding met fungicide eigenschappen. Bij onderzoek naar de deugdelijkheid
van deze werkzame stof is gebleken dat azaconazole goed werkt tegen zowel bruinrot,
zoals de kelderzwam, als ook tegen witrot, zoals
het elfenbankje.
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Weliswaar staat het iedere houtspecialist vrij om de
balken een dubbele (en dus duurdere) behandeling
te geven, maar de meeste opdrachtgevers zullen daar
weinig voor voelen. Zeker niet wanneer het gaat om
het onderhoud van monumentale gebouwen.

T OTAALOPLO SSI NG
Hout dat door de (larven van de) grote houtwormkever is aangetast, wordt meestal onder druk geïnjecteerd met een synthetische pyrethroïde zoals

Per l mei 2001 vervallen toelatingen voor ho utconserverlng:

9576
9707
9852
10632

naam:
Defence Combi
ltox-combi
Conserduc de
Defence 300 SL

ll008

Aidol 300SL

lll37

Defence 35 SL

11138

lmpraline Defensief 35 SL

ll615
11623
11880

Embasol Combi
Embadecor
Aidolcombi

nr:

werkzame stoffen:
azaconazole, deltam ethrin
azaconazole, deltamethrln
azaconazole, deltamethrin
alkyldimethylbenzylammoniumchloride, azaconazole,
dialkyldimethylammoniumchloride
alkyldimethylbenzylammoniumchloride, azaconazole,
dialkyldimethylammonlumchloride
a!l..-yldimethylbenzylammoniumchloride, azaconazole,
dialkyldimethylarnrnoniumchloride
alkyldimethylbenzylamrnoniurnchloride, azaconazole,
dialkyldimethylarnrnoniumchloride
azaconazole, permethrin
azaconazole
azaconazole, deltarnethrin

Recent vervallen CTB toelatingen
nr:
8432
10213
11403

naam:
Phostolàn-pellets N
Sprigone Mierenlokdoos
SI'S Dekosnel carbolineum

vervallen per:
28/05/2001
15/06/2001
31/05/2001

type:
insecticide
insecticide
houtconservering

werkzame stof:
alurninium-fosfide
trichloorfon
steenkoolteeroliedestillaat •

• N.B. Dit middel was alleen toegestaan voor toepassing buitenshuis
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