•
•
•
•

Inspecties onderzoeken :
g ebruik bestriJ. dingsmiddelen :
PERSBERICHT 24 AUGUSTUS 2004
De VROM-Inspectie, de Voedsel en Waren
Auto riteit
(VWA)
en
de
Landelijke
Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID)
o nderzoeken het gebruik va n bestrijdingsmiddelen bij het bestrijden van plaagdieren. De
VROM-Inspectie neem t hiervoor o nder meer
de
industriële
levensmiddelenbedrijven,
opslagbedri jven, energieproducenten, nonfood bedrijven en zorgin stellingen onder de
loep. De VWA inventariseert de horeca en de
ambachtelijke bedrijven. De LID wordt ingeschakeld als tijdens inspecties blijkt dat het
welzijn van dieren geschaad wordt. Worden
tekortkomingen geconstateerd, dan treden de
inspecties strafrechtelijk op.
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tics over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in relatie to t het milieu, de volksgezondheid en dierwelzi jn. Daarnaast
blijkt dat bij onjuist gebruik van bestrijdingsmiddelen plaagdieren
resistent worden. Uitgangspun t bij het beheersen van dierplagen is
preventie. Dit kan via het nemen van bouwtechnische en hygiënemaatregelen. Als dit onvoldoende resultaat oplevert, kunnen bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

DIPLOMA
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alleen toegestaan door
gediplomeerde dicrplaagbestrijders. De inspecties controleren
onder meer of in het geval van gebruik van bestrijdingsmiddelen
voorafgaand voldoende preventieve maatregelen zi jn genomen.
Daarnaast wordt gekeken of de bestrijders in bezit zijn van het verplichte diploma. Ook kijken de inspecties of de gebruikte bestrijd ingsmiddelen in Nederland zijn toegestaan en of ze op de juiste
manier worden gebruikt.

GEEN POEDER MEER OP BASIS VAN PROPOXUR? JA WEL!
Johnson Benelux B.V. laat de toelating van het middel Baygon Stuif op basis van propoxur verlopen . In een
recente publicatie wordt aangegeven dat als gevolg hiervan nog maar 1 middel beschikbaar blijft voor de
bestrijding van wespen, namelijk het middel Permas-D op basis van permethrin. Dit laatste is niet geheel juist,
want naast PERMAS-D zijn er nog andere toelatingen, namelijk Protekton PD (een afgeleide van PERMAS-D),
Spritex en SPRIGONE WESPENPOEDER N op basis van deltamethrin. Ook blijft het middel Undeen Stuif-PR op
basis van propoxur nog enkele jaren verkrijgbaar via Riwa.
In Dierplagen Informatie Nr.2 - 2004 werd onder de titel 'Synthetische pyrethroïden onder druk' al gewezen op
het beperkte aantal wespenbestrijdingsmiddelen en op de beperkte toepassingsmogelijkheden van deze middelen. Als de branche in gesprek gaat om te wijzen op de geringe beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen,
zou dit laatste aspect ook moeten meegenomen.

OVERZICHT WESPENPOEDERS
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Werkzame stof

Middel

Toelatingsnummer

- permethrin 0,75%
- permethrin 0,75%
- deltamethrin 0,25%
- deltamethrin 0,25%
- propoxur 1,00%

PERMAS-D
9093 N
Protekton PD
9710 N
SPRIGONE WESPENPOEDER N 12151 N
Spritex wespenpoeder
9505 N
Undeen Stuif-PR
9995 N

Toelatinghouder
Edialux NV
Riwa BV
Denka International BV
Denka International BV
Riwa BV

