NIEUWE WET
De nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden staat gep land om eind 2006
in werking te treden . Of deze pl anning gehaald wordt, is maar zeer de vraag. De ni euwe wet vervangt de Bestrijdingsmiddelen wet 1962. De eigen ve rantwoordeli jkh eid
va n de gebruikers van gewasbesch ermingsmiddelen wordt in het we tsvoorstel sterker
benadrukt dan onde r de hu idige wet. Dit komt door een beroep o p de vakbekwaa mheid en profession ele houding van gebruikers en doo r h et invoeren van een zo rgp licht
voor onder andere h et gebrui k van gewasbeschermingsmiddelen en biociden .

Terugblik op 2005
Uit het CTB-jaarverslag 2005
blijkt dat sinds 2001 h et aantal werkzame stoffen voor
biociden is afgen omen van
114 tot 91. Daar staat tegen over dat h et aantal toegelaten
middelen gestegen is: va n 675
n aar 790. Nieuwe toelatingen
van een biocide m et een -voor
Nederland-nieuwe werkzame
stof, waren er in 2005 niet .
Wel is in dat jaar een nieuwe
werkzam e stof toegelaten
voor onder andere de bestrij ding van vliegen in varkensen pluimveestallen : gewasbeschermingsmiddel spinosat
(SPY, 12738N) .

NIEUWE TOELATING: ACTIEF CHLOOR
Ch loroclens 12797 N is een nieuwe toelating, toegestaan uitsluitend als middel te r
bestrijding van bacteriën, schimmels, gisten en bacteriesporen in cleanroom afdelingen voor industri ële, institution ele en laboratorium toepassingen . Er geldt een ui tzondering va n ziekenh uizen en overige instell ingen voor gezo ndheidszorg en di ersector op harde oppervlakken di e niet met producten, die in de cleanroom wo rden
ge produceerd of behandeld, in aa nraking komen.

UITBREIDINGEN VAN TOELATING
In de gebruiksaanwi jzing van Bacillus Thuringiensis (XenTari WG, 12437 N) is voo r
de toepassing in openbaar groen, n u ook de eikenprocessierups opgenomen.

SLAKKEN ALLEEN NOG IN VOORJAAR DODEN
De middelen Bra bant Slakkendood 4377 N en Ca ragoa l Gr 4379 N op basis van metaldehyde worden all een nog maa r toegelaten voor de voorjaarstoepassing. Om h et grondwater te bescherm en mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbesch ermingsgebieden. Deze middelen zijn gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden . Vermijd
daa rom onnodige blootstell ing. In verband met de aangepaste tekst van h et Wettelijk
Gebruiksvoorschrift is een opgebru iktermi jn tot 31 december 2006 vastgesteld .

UITERSTE VERKOOPDATUM

NIEUWS OVER MAXFORCE WHITE IC

Magnesiumfosfide, MAGTOXIM WM 9182 N mag sinds
1 september niet langer in de oude verpakking worden verkocht. In het toepassingsgebied is n amelijk een wijziging
doorgevoerd : het gebruik van het middel ter bestri jding van
woelratten in sportvelden, dijken en gazons is vervall en.
Bestrijding van woelratten met dit middel in sportvelden,
dijken en gazons is dus niet meer is toegestaan. Voor de
bestrijdi ng van mollen en woelratten is (voor bepaa lde
doeleinden) nog wel toegestaan het middel Luxan Mollentabletten 8717 N met als werkzame stof aluminiumfosfi de.
Op grond va n het Besluit vakken nis en va kbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen mag dit middel uitsluitend
beroeps- of bedri jfsmatig worden toegepast door person en
die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestri jding die is afgegeven of verlengd door de
Minister van Landbouw, Natuurbeh eer en Voedselkwaliteit.

Het toelatingsgebied voor Maxforce White IC, toelatingsnumm er 12094 N, wordt verbreed va n dui tse en amerikaanse kakkerlakken naar alle kakkerlaksoorten. Dit betekent een wijziging in de Gebruiksaanwij zing. 'De gel doo r
middel van de spuit direct toedien en in kieren en spleten.
De te gebruiken hoeveelh eid per m' of per lopende meter
bedraagt 1 druppel gel voor de duitse kakkerlak en 2 druppels
gel bi j hoge infectiedruk of bij de bestrijding van andere
kakkerlakken .' Dit laatste is gerelateerd aan de levenswi jze
van de verschillende kakkerlakken, de onbekendheid van
de gevoeligheid va n andere
soorten kakkerlakken en het
risico van het optreden van
resistentie.

INGETROKKEN TOELATINGEN
Op grond van Europese besluitvorming zijn per 1 september 2006 de volgende toelatingen beëindigd:
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- Steridex
- Sch immelvrij
- Meipool ICA
- Em basol Houtwormdood TR
- Embalan Houtwormdood TR
- Perfacs Spray
- Bolfo Plus Omgevingsspray
- Formalforte
- Koudij s Droogontsm etter
- Luxan Mieren lokdoos
- Vapon a Mieren lokdoos
- Roxasect Mierenlokdoos
- HEMA Mierenlokdoos
- LURECTRON Tegen Maden
- Busan 1130
- Busan 30L

7505 N
10394 N
9570 N
11 619 N
1181 7 N
95 16 N
10671 N
4821 N
8002N
7769 N
8616 N
9122 N
1250 7 N
11 63 9 N
1059 7 N
11909 N

o .b.v. bariummetaboraat
o.b.v. bariummetaboraat
o.b.v. cyanu urzuur
o.b.v. cyfluthrin
o.b.v. cyfluthrin
o. b.v. deltamethrin
o.b.v. m ethopreen
o.b.v. paraformaldehyde
o.b.v. paraformaldehyde
o.b.v. trichloorfon
o.b .v. trich loorfon
o .b.v. trich loorfon
o.b.v. trich loorfon
o.b.v. trich loorfon
o.b.v. 2-broom-1-(4-hydroxyfenyl)ethaa n-1-on
o .b.v. (ben zothiazool-2-ylthio)methylthiocynaat

