Overzicht nieuwe toelating relevante biociden
Toelnr.
13104

Naam
Finion
Mierenlokdoos

Toepassing
PT18/
niet prof.

werkzamestof
imidacloprid

datum
15-08-08

toelating
nieuw

PT18: insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

B uetongue
kunnen bestrijdingsmiddelen (biociden) worden ingezet om de
dieren en dierverblijven te vrijwaren van vliegende insecten,
zoals vliegen en muggen. Het ministerie van Landbouw, Natu ur
en Voedselkwaliteit geeft een overzicht van de te gebruiken
middelen. Voor een aantal middelen voor de behandel ing van
dieren is een vrijstelling verleend.

Bluetongue wordt overgebracht door insecten op schapen,
runderen en geiten. Besmetting vindt plaats door knutten
(Culicoides spp.), die tijdens de bloedmaaltijd het virus in de
bloedbaan brengen. Aangezien het blauwtongvirus in ons land
van permanente aard zal zijn, is in Nederland gekozen voor een
vaccinatie van de dieren op vrijwillige basis. Daarnaast

Over, ach toegestane midd 1en ( nse1 c1de

l voor blauwtong ie:

jd ng

Toepassing
Spuiten/strijken
van stallen
Spuiten/strijken
van stallen
Ruimtebehandeling
met vernevelingsapparatuur
Ruimtebehandeling
met vernevelingsapparatuur
Ruimtebehandeling
met vernevelingsapparatuur
spuitbus

Wachttijd **
Geen

Werkzstof
Azamethifos

Geen

Azamethifos

Geen

Pyrethrinen/
piperonylbutoxide

Geen

Pyrethrinen/
piperonylbutoxide

Geen

Pyrethrinen/
pi peronylbutoxide

Geen

Pyrethrinen/
piperonylbutoxide

Virbac
Nederland B.V.
Emax
Nederland B.V.
Denka
International

Oorlabel
rundvee
Oorlabel
rundvee
Spuitbus

Vlees: Odg
Melk: Odg
Vlees: Odg
Melk: Odg
Vlees: Odg
Melk: Odg

Permethrin
10gr/100gr
Permethrin
10gr/100gr
Pyrethri nen/
piperonylbutoxide

Zagro Europe
GmbH
lntervet
Nederland B.V.

Emulsie voor niet
melkgevende schapen
Oplossing voor huidbehandeling bij
bij runderen en
schapen

Vlees 56 dgn/
melk nvt
Vlees: Odg
Melk: Odg

Diazinon 600
mg/ml
Deltamethrin
(7,5 gram/liter)

Toelnr.
8484N

Handelsnaam
Alfacron 10

Reg.houder
Novartis

12111 N

Aza Fly 2010

5464 N *

Detmolin P

Schippers
Bladel
Riwa

8353 N *

Pyrethrin 12/30

Denka
1nternational

11516 N *

Pyretrex Fogger

Edialux

8970N

Zerox

Edialux

Middelen voor behano ing ran diere
Reg NL09330

Auriplak

REG Nl 10159

Boviclip

Reg Nl 9307
(alleen runderen)
Reg Nl 10327
(paard en runderen)
Reg Nl 9265

Veerus Super

Neocidol

Butox 7,5 pour-on
vrijstellingsregeling
ectoparasitica ter
preventie van
Blauwtong 2008
(Stct 133,14-07-08)
T/m 1 Jan. 2011
Oplossing voor
Rund
Schering-Plough
Sputop
vrijstellingsregeling
Vlees 14 dagen
huidbehandeling
ectoparasitica ter
MelkOdagen
bij runderen en
preventie van
schapen
Blauwtong 2008
(Stct 133.14-07-08)
T/m 1 Jan. 2011
Vlees 3 dagen
Oplossing voor
Tectonik pour-on
Virbac
vrijstellingsregeling
Melk O dagen
huid behandeling
Nederland B.V.
ectoparasitica ter
bij runderen en
preventie van
schapen
Blauwtong 2008
(Stct 133.14-07-08)
T/m 1 Jan. 2011
* Het vee mag niet aanwezig zijn in de ruimte tijdens de ruimtebehandeling
** Wachttijd is de tijd die verstreken moet zijn tussen behandeling van het dier en de aanbieding ter slacht/ levering van melk

Deltamethrin
(9,5 gram/liter)

Permethrin
(3,6 gram/100 ml)

Rectificatie
In het vorige nummer van Dierplagen Informatie (jaargang 1 1 nummer 2) is per abuis een foto van een bokt or
afgebeeld waar het artikel en onderschrift van een zwartkop vuurkever sprak. U mag ervan uitgaan dat het hier
om een communicatiefout ging en niet om een determinatiefout. Gelukkig waren de KAD special isten niet de
enigen die erover vielen. Een aantal oplettende lezers struikelde er ook over! Dank voor uw reacties! (JD)
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