Nieuwe werkzame stof toegelaten
Sinds kort is flocoumafen als werkzame stof in Nederland toegelaten. Flocoumafen is een
rodenticide van de tweede generatie anticoagulantia. Deze stof maakt deel uit van het
nieuwe bestrijdingsmiddel Storm BB (Bait Bloes), een lokaas in de vorm van een donut
dat 0,005% van de nieuwe werkzame stof bevat en dat door BASF (voorheen Cyanamid)
ontwikkeld is. Storm is door het CTB toegelaten onder nummer 12370 N tegen zwarte en
bruine ratten en huismuizen. Flocoumafen werkt, net als o.a. warfarin, in op de bloedstolling waardoor het knaagdier binnen enkele dagen aan inwendige bloedingen overlijdt.

Storm lokaasblokken
De nieuwe werkzame stof zou bijzonder krachtig werken, zelfs bij een minimale
(eenmalige) opname van het lokaas. Dit is nog niet onderzocht in het laboratorium van
het KAD, maar het is wel met succes getest in o.a. Groot-Brittannië. De gemiddelde
sterftetijd lag daar tussen de 7 en l l dagen. R. van Wesemael, de leverancier van Storm
in Nederland, claimt zelfs dat ratten en muizen die minder gevoelig geworden zijn
voor andere rodenticiden zoals bromadiolon, Storm niet overleven. Het lokaas mag
uitsluitend binnen gebouwen* worden gebruikt en wordt verkocht in 1 kg-pak en
in afsluitbare emmertjes van 3 kg. Elke 'bait bloc' weegt 20 gram en bevat enkele
stoffen die het lokaas lange tijd goed opneembaar moeten maken, insecten en
schimmels weren en die er teven s voor zorgen dat de geur in stand blijft. De
aanvraag o m de toelating uit te breiden voor toepassing buitenshuis ligt nog bij het
CTB ter beoordeling.
• Het begrip 'binnen gebouwen' strekt zich ook uit tot open hooischuren en
kapschuren waar in de regel landbouwwerktuigen worden opgeslagen .
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Precor niet langer toegelaten
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Sinds 30 augustus is de toelating van het middel Precor vervallen. Er geldt weliswaar
een uitverkoo pterm ijn tot 1 maart 2004, maar daarna is het gebruik in Nederland
voorgoed verboden. Precor wordt bij hardnekkige problemen met kattenvlooien
vaak aa n de spuitvloeistof toegevoegd. Het bevat een hormoon-mimeticum dat de
vervelling van de larven verstoort. Prettig is dat het middel een langdurige werking
heeft, soms wel een half jaar lang. Daarom wordt het ook vaak aan het begin
van het vlooienseizoen (april) gebruikt. Minder prettig is dat Precor de volwassen
vlooien niet doodt, vandaar dat het meestal in combin atie met een ander bestrijdingsmiddel wordt toegepast. Dat laatste is dus binnenkort verleden tijd.

Alternatieven
Het is jammer dat Precor verdwij nt, maar rampzalig is het ni et. Voor de bestrijding
van kattenvlooien blijven de residueel werkende middelen Solfac-vloeibaar, Aadifec
en Empire 20 over. Mits goed toegepast, werken deze uitstekend tegen zowel de
vlooien als de larven. Vlooienbestri jding is niet altijd eenvoudig en een herhaling
van de bespuiting kan soms n oodzakelijk zijn. Denk niet te gauw dat er sprake is van resistentie omdat u af en toe
een behandeling moet herhalen. Voor een noodzakelijke nabehandeling zij n legio redenen te bedenken .
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Vervallen insecticiden per 30 augustus
Toel.nr. 7043
Toel.nr. 9503

Pybuthrin 5/50 E.C.
Pybuthrin 2/16

2002:

piperonylbutoxide pyrethrinen (Aventis)
piperonylbutoxide pyrethrinen (Aventis)

Vervallen insecticide per 31 augustus 2002:
Toel.nr. 9260

Pyrethrum-vloeibaar

piperonylbutoxide pyrethrinen (Bayer)

De uitverkooptcrmijn van deze insecticiden loopt tot 1 maart 2004.

