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VLIEGVRIJ STALSPRAY INGETROKKEN
De toelating van Vliegvrij stalspray (125 25 N) met als werkzame stof
permethrin is per 31 januari 2006 op ve rzoek van de toelatin gh ouder
ingetrokken . Er is een aflevertermijn tot 1 februari 2007 en een opgebruiktermijn tot 1 augustus 2007 vastgesteld .
WACi ll: NtNGCN (!CJI

METALDEHYDE VERVALLEN
De werkzame stof metaldehyde komt voor in
middelen* ter bestrijding van sch adelijke landslakken . Middelen die behoren tot de zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen. Het
b etreft een lokmiddel dat zowel buiten als
onder glas mag worden toegepast tegen vraatschade aan cultuurplanten in de land- en tuinbouw. Soms worden deze middelen wel een s
gebruikt in kruipruimten va n gebouwen
(woningen) ter bestrijding van kelderslakken,
ondanks dat de toelating hiervoor niet is
bedoeld .
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Sinds 1 augustus 2005 zijn alle toelatingen op
basis van deze werkza me stof vervallen. De aflevertermijn was tot eind vorig jaar en de opgebruikregeling geldt nog tot 31 december 2006.
De reden voor h et vervallen van de toelatingen
is dat h et niet is bewezen dat de hi eronder
genoemde middelen geen schade toe brengen
aan het milieu. Meer over kelderslakken in
DIERPLAGEN Informatie nr. 2 die in juni verschijnt.
* Fini o n Slakkenkorrels

Brabant Slakkend ood
Ca ragal GR
Metald-Slakkenkorrels
Po ko n Slakken STO P
Slakkex Plus
Meta ld-Slakkenko rrels N
Hem a tegen Slakken
Luxan Slakkenko rrels Super
KB Slakkendood

(3473 N)
(4377 N)
(4379 N)
(101 63 N)
(11346 N)
(11830 N)
(12174 N)
(12203 N)
(12365 N)
(12443 N)

FINITO VELDMUISKORRELS ZIJN
NU ECHT 'FINITO'
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De toelating van Finito Veldmuiskorrels met als
werkza me stof chloorfacinon is op verzoek
van de toelatinghouder per 31 januari 2006
ingetrokken . Er geldt een aflevertermijn tot
3 1 januari 2007 en de opgebruiktermijn eindigt
op 31 juli 2007. Het betreft hier de toelating van
de in plastic zakj es van 25 gram verpakte korrels.
De 5 kg-verpakking is dus nog wél beschikbaar
voor de bestrijding van veldmuizen, waar dit is
toegestaan.
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De toelati ng voor h et middel Domin ex 5 se
(11907 N) is op 1 februari 2006 beïndigd. De
werkzame stof van Dominex is alfa-cypermethrin .

Deze folder is onlangs uitgebracht door de Anima! Sciences
Group Wageningen UR.
De uitgave is gefinancierd door
het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
De Vereniging van Biologische
Varkenshouders en de Dieren bescherming hebben er aan
meegewerkt. De folder is verschenen uit het oogpunt van
economie, diergezondheid en
voedselveiligheid. Als plaagdieren worden huismuis, bruine rat en zwarte rat beschreven.
Verder wordt aandacht besteed aan: schade, plaagdierbeheersing, het signaleren van plaagdieren en de bestrijding.
Zowel de toepassing van giftig lokaas als die van vallen worden
besproken. Tevens komen de natuurlijke vijanden aan de orde.
Meer informatie: (0320) 23 82 38.
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Tijden s een gezame nlijke n ieuwjaa rsborrel is offi cieel beken dgemaa kt dat de fusie tussen de AVO (Algemen e Vereniging van
On gediertebestrijdingsbedrij ven ) en de NVO (Nederlandse
Vereniging van On gediertebestrijdingsbedrij ve n) sinds 1 januari 2006 een feit is. Voor het bekendmaken va n dit nieuws
wa ren zowel de NVO- als de AVO-leden uitgen odigd om op
10 januari 2006 sa men het glas te heffen .
Gedurende een lange periode is een aa ntal pogingen ondern omen om de AVO en de NVO bij elkaa r te kri jgen, met als doel
één sterke en voor Nederland representati eve bra nch evereniging die naar buiten treedt als één gesprekspartn er voor de
overh eid . Voor de bra nch e is deze fusie da n ook een zeer
belangrijk besluit . Hiermee is een einde gekomen aa n de ve rwarring di e er som s was over twee vereni gingen in een relatief
klei ne bra n che. Het belangrijkste is dat door deze fusie het
doel, één gesprekspartn er te vormen voor de overheid, ein delijk kan wo rden nagestreefd .
Tijden s de borrel gaven de voorzitters van beide ve ren igingen,
Jan de Bruine (NVO) en Rein Jonker (AVO), aan verheugd te
zijn met dit besluit en dankten zij de leden voo r h et vertro uwe n dat zij h ebben gegeven aa n h et mogelij k maken va n deze
fu sie. Ook werd stilgestaa n bij het treurige feit dat begin jam1ari een NVO-bestuurslid en belangrijke man voor de bra nch e,
Bart Bosm an, is overleden . Va n Bart was bekend dat hij een
groot voo rstander was van de fu sie. Hij toonde zich dan ook
zeer verh eugd over de totstandkoming erva n .
Va n zelfsprekend zal voor beide verenigingen een aantal veranderin gen gaan plaatsvin den met betrekkin g tot de sa menstelling va n h et bestuur, h et wijzigen van de gedragscode, een
n ieuw logo enzovoo rts . Daartoe is een werkgroep opgericht
waarin zowel bestuursleden van de NVO als de AVO h ebben
plaa tsgen om en. Eind april staat de eerste ledenvergadering
va n de nieuwe ve ren iging ge pl an d . Het bestuur gaat uit va n
een goede opkom st . Na een akkoord va n de leden za l de ve reniging na ar bu.iten gaan treden ond er een nieuwe n aa m .

