Biologische of

natuurlijke middelen?
Alleen met CTB-toelating!
Biologische of natuurlijke biociden (hierna te noemen: biologische middelen) worden
veelvuldig via internet of catalogi aangeboden en zijn voor de consument in winkels
verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan: etherische oliën om insecten te bestrijden.
Een aantal van deze biologische middelen heeft van het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (CTB) toelating gekregen voor gebruik in Nederland.
Maar een veel groter aantal biologische middelen heeft dat niet.
in Nederland zijn toegelaten door het CTB.
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