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OPROEP!
Schrijf u in bij het KAD
In Nederland is er maar één onafhankelijk
Kennis- en Adviescentrum op het gebied
van dierplagen, en dat is het KAD.
Bedrijven en overheden maken van de

ACHTERGRONDEN

UIT

DE

DIERPL.

Wanneer krijgen
wij te maken met
de Europese

Biocide Richtlijn?

expertise en ons netwerk dan ook dankbaar
gebruik. Bijvoorbeeld voor het opstellen

WAT BETEKENT DEZE RICHTLIJN?

en het coördineren van aanbestedingen.

De Europese Biocide Richtlijn (98/8/EC) geeft regels voor
de toelating en beoordeling van werkzame stoffen op
Europees niveau en voor de toelating en beoordeling van
biociden op nationaal niveau . Uit de richtlijn volgt dat biociden voortaan alleen worden toegelaten in een lidstaat
(Nederland dus) indien de werkzame stof van het biocide
ook is opgenomen in de Bijlage van de Biocidenrichtlijn.
Het opnemen van werkzame stoffen in deze Bijlage gaat op
aanvraag. Uiteindelijk is het de Europese Commissie die
beslist of de werkzame stof in de Bijlage al of niet wordt
opgenomen.

Juist op zulke momenten speelt die
onafhankelijkheid een grote rol.
OPENBARE AANBESTEDING:
DOE OOK MEE
Het klantenbestand van het KAD wordt regelmatig
gebruikt om derden objectief te informeren. Zo is
onlangs door ons een mailing naar potentiële
opdrachtgevers verzorgd in opdracht van het
European Patent Office (EPO) te Rijswijk.
Om onze opdrachtgevers een correct en compleet
overzicht van bedrijven te bezorgen, maar ook om
uw bedrijf bij deze grote opdrachtgevers bekend te
maken, is het voor elk professioneel bestrijdingsbedrijf van groot belang om bij het KAD ingeschreven
te staan. Schrijf u daarom in en -even zo belangrijkzorg dat uw gegevens up-to-date blijven. Om die
reden verzoeken wij u wijzigingen op tijd aan het
KAD door te geven. Op de website kunt u onder het
kopje 'diensten' hiervoor een formulier downloaden.

SERVICEOVEREENKOMST
Wilt u van de vele andere diensten die het KAD biedt
gebruik maken, dan kunt u zich ook bij het KAD aansluiten door een serviceovereenkomst aan te gaan.
Veel bedrijven zien hiervan het belang al in en
maken gebruik van de gratis adviezen, de mogelijkheid om hun monsters te laten determineren, het
inbegrepen abonnement op het vakblad dat u nu
leest (bijvoorbeeld voor hun medewerkers) en de
vaste korting op, onder andere, nascholingstarieven.

Meer informatie: (0317) 4196 60.
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OVERGANG
Voor bestaande stoffen (van vóór 14 mei 2000) geldt een
overgangsperiode. Gedurende deze periode mag ons land
toestaan dat een middel is toegelaten, volgens onze eigen
nationale procedure, normen en beginselen. Op 31 december 2008 loopt deze overgangsperiode af.

WAT IS DE STATUS?
Desgevraagd antwoordt ing. M.A.]. Wimmers, country
manager bij Bayer Environmental Science Professional:
'Om het gebruik als insecticide (PT 18) te waarborgen,
hebben wij dit voorjaar de dossiers ingediend van deltamethrin (K-Othrine), imidacloprid (Maxforce White IC,
Quick Bayt), cyfluthrin (Solfac), triflumuron (Baycidal),
bendiocarb (Ficam) en transfluthrin. Ook h et productdossier van Aquapy is ingediend als onderdeel van h et
actieve stof dossier Natuurlijke Pyrethrinen van de Kenya
Pyrethrum Board. Als rodenticiden (PT14) worden op dit
moment difethialon (Frap), bromadiolon (Super Caid) en
coumatetralyl (Racumin) herbeoordeeld. '
Met de noodzakelijke investeringen voor deze dossiers
blijft de Nederlandse professionele plaagdierbestrijding
voor Bayer een zeer belangrijk marktsegment. 'Uiteindelijk
zullen onze inspanningen resulteren in een blijvend kwalitatief hoogwaardig en breder pakket dat ter beschikking
staat voor u als plaagdierbestrijder.'

Micro voerkist voor muizen
Sinds de zomer is de Protecta Micro-lokaasdoos van Bell op de Europese markt.
Een klein, handzaam voerkistj e. Makkelijk en zonder handcontact te openen en
af te sluiten met een bijbehorende sleutel en bestand tegen extreme temperatuurschommelingen. Waar nodig plat tegen de wand of in de hoek vast te zetten
met dubbelzijdig tape of iets boven de grond -met h et oog op vloerreiniging- met
een spijkertje (voorgeboord).

jENBESTRIJDINGSBRANCHE

Muskus- en beverrattenbestrijding in

2005

De Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding (LCCM)
meldt in haar jaarverslag dat de landelijke vangsten van muskusratten in 2005 zijn afgenomen. Daarmee lijkt een trend te worden
gebroken.

STUDIE ALTERRA
In 2005 is door Alterra een verkennende studie afgerond over het nut en de noodzaak van de bestrijding van muskusratten in het kader van de veiligheidsrisico's van
deze dieren voor dijken, kades en oeverkanten. Tevens hebben zij naar de mogelijke
preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden gekeken. Inmiddels
is een aantal vervolgonderzoeken gepland voor 2006 en 2007. Twee onderzoeken
zijn in uitvoering waarvan de eerste resultaten eind 2006 beschikbaar zullen zijn.
Dan wordt ook een bestuurlijk symposium georganiseerd door de LCCM. Op grond
van de studie door Alterra is besloten om de bestrijdingswijze (nog) niet aan te
passen.
De quick scan bood echter onvoldoende onderbouwing van de huidige bestrijding
om, zonder verder onderzoek, op een aantal aspecten door te gaan, hoewel de veiligheidsrisico's met bestrijding beheersbaar zijn . De verdrinkvallen die wij in
Nederland gebruiken, voldoen naar alle waarschijnlijkheid niet aan de Europese
norm van 300 seconden sterftetijd. Met ingang van 1 januari 2009 geldt dat alle
vallen gecertificeerd moeten zijn; vanaf 2012 geldt dat voor de vangmethoden . Een
even efficiënte, maar alternatieve vangmethode is nog niet beschikbaar. Dit is een
punt van zorg voor de LCCM.

DE CIJFERS OP EEN RIJ
In 2004 zijn 403 .284 muskusratten gevangen; dit aantal is in
2005 afgenomen tot 335 .606 muskusratten . Utrecht en
Zuid-Holland zijn samen verantwoordelijk voor meer dan
de helft van het aantal landelijke vangsten. Het aantal bijgevangen dieren bedroeg 16.671 in 2005 (15 .677 in 2004),
waarvan 7. 707 bruine ratten. Veel grensprovincies blijken
te maken te hebben met de instroom van muskusratten
vanuit Duitsland. Daar is de bestrijdingsintensiteit sterk
wisselend per gebied, waardoor aan de grens zogenaamde
kraamkamers ontstaan.
In het jaarverslag is ook aandacht voor de uitroeiing van
beverratten. Binnen de gestelde termijn (voor 200 7)
blijkt dat niet haalbaar. Toch wordt de aanpak na evaluatie succesvol genoemd. Via Budel en de Maas komen
beverratten ons land uit België binnen;
ook vanuit Duitsland, met name via
Limburgse riviertjes alsmede via de
Boven-Rijn. In het verslagjaar is onder
andere een informatieve nieuwsbrief verschenen met foto's van beverratsporen.
De kooien op de oever voorzien van zenders die de bestrijder waarschuwen welke
kooi zich heeft gesloten, blijkt een efficiëntere manier van werken.
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foto 's: LCCM
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