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Nieuwe toelatingen
- Maxforce LN (werkzame stof : imi daclopri d), strooigranul aat ter bestrijdin g van mieren (l asius soorten) buiten
- Rodilon Soft Black (werkzame stof: difeth ial on), zac hte blok ter bestrijd ing van ratten en muizen in ru imten .
Naar verwach ti ng zal Rodi lon in janu ari 2008 beschikbaar zijn voor de PCO-er. Maxforce LN zal beschi kbaar zij n in maart 2008.
Wijziging in toelatingen per 29 september
Undeen Stui f ter bestrijding va n wes pen en mieren en Maxforce faraomieren. Voor bei den middelen geldt: toe lating is verva llen per 29 september 2007 . Uitverkoopterm ijn loopt tot 29
septe mber 2008 en de opgebruikte rmij n tot 29 maart 2009 .
Overzicht van biociden die per 30 september vervallen
De werkzame stof chloorpyrifos word t niet langer verlengd waardoor de toelati ng van de vol gende middelen voor beroepsmati g gebruik komen te verval len:
Naam middel
Toelati ngsnummer
Productcode
Empire 20
1 1446
18
GETT
1 1449
18
Overzicht van particuliere middelen met chloorpyrifos waarvan de toelating vervalt:
Naam mi ddel
Toelatingsnummer
GETT
11449
HGX - spray tegen mieren
12307
HGX - spray l egen ongedierte
12309
HGX - spray tegen vlooi en
123 10
Luxa n onged iertespray
1241 6
Mand - en omgevingspray
11 536
Onged iertespray
12392
Roxasect spray
12408
Spray
1245 1
Va pona Microtech Insectenspray
12396

Productcode
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Ook het gebrui k van de we rkzame stof azameth ifos wordt niet langer verlengd. Hierdoor verva lt de toelating van de volgende mi ddelen voor beroepsm atig gebruik:
Naam middel
Toelatingsnummer
Productcode
SNIP RB l
9805
18
MS A.V.D.-90
10616
18
AZA-FLY 20 10
12 11 1
18
ALFACRON 50 WP
11 53 4
18

Particuliere middelen waarvan de toelating vervalt:
Naam middel
SAFETRAY Pallox
Pokon muizen SIOP
Roxasect poeder tegen
kru ipen d onged ierte
ROXAPE L Muggen SPR AY
ROXAPEL Muggen GEL
ROXAPEL Muggen ROLLER
Professionele middelen waarvan de toelating vervalt:
Naam middel
Bactan
Emfri Bio 259
Emfri Bio 260
Pulsar Pl us ..
Emfri BI X 2 1 1
Emfri BI X 2 17
12564
Algstripper
Preven tol P-1 04 5
Lufragerm +

Toelatingsnummer
127 51
12577
12274

Werkzame stof
propi co nazool
difenaco um
propoxur

Productcode
08
14
18

12481
12483
12482

d iethyl-m-toluam i de
diethyl-m -toluami de
diethyl-m-tolu amide

19
19
19

Toelatingsn ummer
Werkza me stof
12449
didecyldimethylammon iu mchlori de
124 7 1
broomch loor5,5 d imethyl imidazol id ine2,4dion
12472
natri umbromide
12478
calci umhypochlori et
125 40
didecyld imethylam moniumchloride
5-chl oor-2 -methyl-2 H- isothiazool-3-on 2-m ethyl-2 H-isoth iazool-3-on
12465
didecyldi methylammon iu mchloride
10457
bro nopol-methyl-2H-i sothiazool
3-on5-chl oor-2-methyl-2 H- isothiazool -3-on
12434
didecy ldimethyla mmoniumchloride

Verklaring Productcode

02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
04 08 10 11 12 14 18 19 -

Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Houtconserveringsmiddelen
Conserveringsmiddelen voor metselwerk
Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen
S/ijmbestrijdingsmiddelen
Rodenticiden
Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Produc ten om ongewervelde of ge wervelde diere n af te weren of te lokken
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