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•
Hoe check ik een toelating? ••
•
In het eerste nummer van DIERPLAGEN Informatie (1998) was plaats ingeruimd voor een lijst van alle in •
ons land toegelaten bestrijdingsmiddelen. Dat begon toen met nummer 3201 N en eindigde met num- •
•
mer 12150N. Als we nu de lijst bekijken, begint deze nog steeds met nummer
••
3201 N, maar eindigt deze bij 12551 N. In 6 jaar tijd zijn dus 401 nieuwe toelatingen
••
(inclusief landbouwbestrijdingsmiddelen) het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen gepasseerd (CTB).
•

ZOEKRESULTAAT VERVALLEN MIDDELEN BESTRIJDINGSMIDDELENDATABANK AANTAL HITS 893
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Nu in 2004 de meeste mensen zich het internet hebben eigen gemaakt, is het niet meer
nodig een dergelijke lijst te publiceren.
Het blijft echter altijd wat zoeken, zeker op
onbekend terrein. Dit artikel maakt u wegwijs
op de site van het CTB. Allereerst is het nodig
deze site te vinden, maar als u www.ctbwageningen.nl intoetst zal dit zeker lukken.

TOELICHTING: MAAK KEUZE

Voor professionele bestrijdingstechnici is het
blok 'Bestrijdingsmiddelen en stoffen' van
belang. Hieronder bevindt zich de bestrijdingsmiddelendatabank. Hier kunt u naar
hartelust zoeken en menig verloren uurtje
zoet brengen. U kunt zoeken op:

U ziet dat er genoeg mogelijkheden zijn om u op de hoogte te
stellen van toegelaten of vervallen middelen. Daarnaast kunnen ook
de recent gewijzigde toelatingen bekeken worden. Een voorbeeld:

In deze rubriek is het mogelijk om toegelaten of vervallen bestrijdingsmiddelen te bekijken op toelatingsnummer, naam van het
middel (A t/ m Z) en expiratiedatum. Verder zijn hier totaaloverzichten te vinden van de toegelaten biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Ook kan worden gezocht op naam van de werkzame stof
met de daarbij horende toegelaten middelen.
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Er ZIJn binnen het CTB twee rneuwe vacatures be schikbaar: vacature w etenschappelnk beoordelaar
humane t0"<1coloq1e en vacature wetenschappelqk beoordelaar m1heu.
CTS la at vier nieuw e !Jewasbescherminosmiddelen toe, -.-erleent één u1tbre1ding en laat één raeuw bmade
toe: Persbericht lS aonl 2001
,s te vinden b1J 'Procedures en Toets,n
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Vervallen middelen
Alle middelen

Joegelaten middelen ;

Een 111st van dnftarme dOPPen ingedeeld 1n dnftreductreklassen 1s te
onder 'bele1dsreoels'.

HEMPEL'S ANTIFOULING COMBIC 76990

11937

01-01-2003

METZOL8611
AF SEAFLO Z-100 LE-HS (NB)

9594
11064

01-01-2003
23-01-2003

MAXFORCE
ITOX-per
Alg. Stripper
Baythion Mierenlokdoos
Baythion Ongediertepoeder
Delco Steril

11322
9383
11802
12340
12339
11476

23-01-2003
31-01-2003
28-02-2003
01-03-2003
01-03-2003
01-05-2003

Protex Per 79
Perigen
VAPONA ANTI MOT
AZA-INSECT 2050
VAPONA CASSEITE
Hema mieren lokdoos
Hn1.+·---.....
SOLFAC
SOLFAC-STALSPUITMIDDEL

8740
8946
5484
12110
8670
12178
12112
8800
9187

01-05-2003
13-06-2003
31-12-2003
01-01-2004
01-01-2004
09-01-2004
30-01-2004
01-02-2004
01-02-2004

koper(I)oxide
tributyltinoxide
tributyltinmethacrylaat
deltamethrin
koper(l)oxide
tributyltinmethacrylaat
hydramethylnon
permethrin
didecyldimethylammoniumchloride
foxim
propoxur
didecyldimethylammoniumchloride
formaldehyde
glutaaraldehyde
permethrin
permethrin
dichloorvos
azamethifos
dichloorvos
trichloorfon
deltamethrin
cyfluthrin
cyfluthrin

· ~ : ~ ......

HOE ZIT HET NOU PRECIES MET
HET WETTELIJK
GEBRUIKSVOORSCHRIFT?

De rneuwsbnef geeft 1n het kort de laatste ontw1kkehnoen op het aeb1ed van de toelatma van
bestnJd1nosm1ddelen weer; N1euwsbnef Nr 42 aonl 2004-

Informatie over ~

Werkzame stof(fen)

VOORBEELD
In het overzicht van recent vervallen toelatingen (de totaallijst kan worden gesorteerd op
datum) blijkt dat het spuitpoeder Solfac (toelatingsnummer 8800 N) op verzoek van Bayer
met ingang van 1 februari 2004 is ingetrokken. Bayer deed dat verzoek overigens al op
21 augustus vorig jaar. Dit spuitpoeder moet
niet worden verward met Solfac-Vloeibaar,
een insecticide op basis van cyfluthrin. Dat is
nog wel steeds toegelaten, al is het maar tot
1 november van dit jaar.

Actueel

.,.

Expiratie datum

ETIKET STORM 88 GEWIJZIGD
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Op 26 maart 2004 heeft het CTB een wijzigingsbesluit doorgevoerd voor
Storm BB (Bait Bloes) van BASF (toelatingsnummer 12370 N). Storm is
een graanlokaas in de vorm van een donut ter bestrijding van zwarte en
VERVALLEN MIDDELEN
bruine ratten en huismuizen in bedrijfsruimten en woon- en verblijfsIn deze categorie worden alle 893 vervallen
ruimten. Flocoumafen, de werkzame stof in Storm, is een rodenticide
middelen genoemd. Het is dus eenvoudig na
van de tweede generatie anticoagulantia. Flocoumafen werkt, net als
te gaan wanneer een middel is vervallen. Door
o.a. warfarin, in op de bloedstolling waardoor het knaagdier binnen
het middel aan te klikken wordt meer inforenkele dagen aan inwendige bloedingen overlijdt. Het lokaas mag uitmatie verkregen i.v.m. bijvoorbeeld de vervalsluitend binnen gebouwen worden gebruikt, met inbegrip van open
datum of uiterste gebruiksdatum van het midhooischuren en kapschuren waar in de regel landbouwwerktuigen wordel. Het is verboden niet (meer) toegelaten
den opgeslagen. Het wijzigingsbesluit betreft hier een wijziging van het
middelen in opslag te hebben, te gebruiken of
etiket. Soms moet je goed zoeken om de wijziging te vinden. Alleen al
te verhandelen, dus tijdig afvoeren voorkomt
het gedeelte waarin wordt aangeven door wie het middel uitsluitend
problemen ofwel proces-verbalen!
mag worden toegepast, neemt een groot deel van het etiket in beslag.
Op het nieuwe etiket is de zin: 'De bestrijdings"'□--,,-----=,,,...,..--=~=____,-,,...,.-~=
crac••.,-;-w:cc
••--••:-c,0-••=--.- ----,.-----~-,l'.!l""B"' periode kan het beste worden uitgevoerd in het
4
,-. ft
C. ID
voorjaar' gewijzigd in de zin: 'De bestrijdingspe-•--r.:0:-,-,,-11,~-,-,~-•.,..
-.,.-,-•.,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • riode kan het beste worden uitgevoerd in het
najaar'. Het is dus niet te hopen dat zich een
4U
probleem voordoet in het voorjaar, want dan
college
voo, d9 toelating
moet de klant wel erg lang wachten ....
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Toelatingsnummer
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De Bestrijdingsmiddelenwet (1962) regelt de
handel en het gebruik van onze bestrijdingsmiddelen. Het belangrijkste voorschrift van
deze wet is wel dat in Nederland geen
bestrijdingsmiddelen m ogen worden gebruikt
die niet ingevolge deze wet zijn toegelaten.
Anders gezegd: bestrijdingsmiddelen zijn
verboden tenzij ze zijn toegelaten. Vakm ensen
uit de industrie hebben het vaak over het
WG/GA. WG staat voor het Wettelijk
Gebruiksvoorschrift. Daarin horen minimaal
te staan: de doeleinden (producttype), de
functie (preventief, curatief, onderhoud,
tijdelijk), waarvoor het middel uitsluitend,
dan wel niet, gebruikt mag worden en de
manier waarop (hulpmiddelen). De letters GA
staan voor de Gebruiksaanwijzing. Hierin is
o.a. de procedure omschreven die gevolgd
wordt bij de toepassing: mengen en laden
(b.v. menginstallatie/handmatig), hoe je het
moet toepassen (bijv. vacuüm/druk impregnatie, spuiten, sproeien, strijken, injecteren,
aërosol, doseerinstallatie of handmatig) en
hoe je met het afval om moet gaan.

VERANDERING VAN ETIKET
Elk individueel WG/GA wordt uiteindelijk per middel bij de toelating door h et CTB (en dus niet door de producent!) vastgesteld. Op
1 juli 2004 is de overgangsregeling voor de eisen ten aanzien van
het gebruik van middelen tegen dierplagen en houtrotverwekkende
schimmels afgelopen (oude SVO-pasjes zijn dus niet meer geldig!).
In het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van deze middelen was de
overgangsregeling opgenomen. Dat heeft vanaf 1 juli 2004 geen
betekenis meer. Daarom moeten deze bepalingen vanaf die datum
uit het Wettelijk Gebruiksvoorschrift dat hoort bij de toelating van
betreffende middelen, verwijderd worden. Het CTB zal de aanpassing van de toelatingsbesluiten waarin op dit moment deze bepalingen zijn opgenomen, in de tweede helft van 2004 in projectmatige
vorm doorvoeren.

NOG MEER WIJZIGINGEN
Niet alleen in Nederland hebben we te maken met wettelijke wijzigingen. Vanuit de Europese Unie komen steeds meer richtlijnen die
ook gevolgen hebben voor de (etikettering van) onze bestrijdingsmiddelen. De rï.chtlijn 1999/45/EG is daar een goed voorbeeld van.
Omdat deze richtlijn bepalingen geeft voor de indeling, de verpakking en de kenmerken van gevaarlijke preparaten zijn als gevolg
hiervan ook wijzigingen van de etikettering van onze bestrijdingsmiddelen nodig. Om de toelatinghouders tijdig van de nieuwe etikettering op de hoogte te kunnen stellen, heeft het CTB reeds in
2002 het project 'heretikettering' opgestart. Dat project bevindt
zich momenteel in de afrondingsfase. Volgens het CTB is de heretikettering nu voor ca. 90% van de middelen inhoudelijk voorbereid.
De verantwoordelijke ministeries (VWS, VROM) willen de bewuste
richtlijn nog vóór I juli 2004 implementeren. Aangezien bestrijdingsmiddelen vanaf 30 juli 2004 aan deze richtlijn moeten voldoen, zal deze late implementatie mogelijk tot gevolg hebben dat er
(te) weinig tijd is om aan de regels te kunnen voldoen.
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