OVERZICHT VAN VERVALLEN TOELATINGEN VOOR BIOCIDEN PERIODE
1 APRIL 2008 TIM 1 APRIL 2010, MET OF ZONDER AFLEVERTERMIJN.
Naam middel

Toelatingsnummer

Werkzame
stof(fen)

Expiratiedatum

Aflevertermijn

Opgebruik
termijn

AA Insecten
staafje
Alfacron 50 WP
Finito
veldmuiskorrels
Lurectron Flybait
Luxan
dimethoaat 40%
vloeibaar
Luxan Ethufam
Vloeibaar
Luxan malathion
50% vloeibaar
Methylbromide
100 voor
ruimteontsmetting
Undeen-Stuif PR
Violin

12162 N

imidacloprid

31-01-2009

01-01-2010

geen

11534 N
11443 N

azamethifos
chloorfacinon

30-09-2007
29-09-2007

13-12-2008
13-12-2008

13-06-2009
13-06-2009

10747 N
5122 N

methomyl
dimethoaat

06-02-2009
30-09-2007

13-12-2008

13-06-2009

10523 N

01-10-2007

13-12-2008

13-06-2009

4206 N

ethofumesaat
fenmedifam
malathion

06-12-2007

06-06-2008

06-12-2008

6476 N

methylbromide

18-03-2009

18-03-2010

18-03-2010

oroooxur
fipronil

29-09-2007
13-12-2007

13-12-2008
13-12-2008

13-06-2009
13-06-2009

9995 N
12152 N

Nederlandse
bestrijder schetst
situatie in
Amerika

geen

Op 14 april jl. werd op de wetenschapspagina van NU.nl
gemeld dat de VS een top gaat wijden aan de bedwants. Van
New York tot Chicago tot Washington worden studentenhuizen, ziekenhuizen, opvanghuizen en ook prestigieuze hotels
geplaagd door bedwantsen, die zich voeden met mensenbloed.
Onlangs sprak onze redactie met
Sjaak Koomen, een Nederlandse
dierplaagbestrijder op Long lsland.
Hij schetst de situatie in de VS:
zoek de verschillen!

Foto's Peter Koomen

Sjaak Koomen 1s geboren in Wervershoof, 30 km ten noorden
van Amsterdam in West-Friesland. In 1984 vertrok hiJ naar
New York om bloemen te verkopen, maar na negen maanden
ging het bedrijf waar hiJ werkte failliet. Min of meer toevallig
nam hij het zaakje van een oude man, een 'pest terminator'
over. Inmiddels draait hij viermaal de omzet van de man
van wie hiJ de zaak overnam zonder ooit reclame te hoeven
maken. Sjaak: "Mond tot mond reclame is hier voldoende."
Sjaak heeft 3 man personeel. Long lsland is een gebied van
150 x 30 km, waar 7 miljoen mensen wonen en waar 6000
ongediertebestrijders werkzaam z1Jn. Ongediertebestrijding 1s
een industrie waar per jaar in de VS 7 miljard dollar omgaat.
Sjaak: "De schade die de orkaan Katrina toebracht, was niet zo
groot als de schade door plaagdieren. Als Je je houten huis niet
behandelt, 1s het binnen 3 maanden opgegeten door termieten."

Zo maar wat verschillen
Sjaak: "We zitten hier op Long lsland ter hoogte van Madrid.
We hebben hier last van muizen, insecten, mieren (20 soorten), 'killer bees', termieten, wasberen, eekhoorns en ja van
. .. bedwantsen!" Hij werkt samen met Austin Freshman, een
wereldberoemd entomoloog en autoriteit op het gebied van
insecten. Bedwantsen vormen een groot probleem in New York.

Ze zijn ddt-resistent. Het enige dat je kunt doen is stomen,
verhitten. Maar ja, in een gebouw van 40 verdiep ingen hoog
(inderdaad, zo'n prestigieus hotel) krijg je een bedwantsenplaag niet onder controle. "Daar moet Je keer op keer terugkomen. Een echte 'n1ghtmare'."
Sjaak: "30 jaar geleden had dierplaagbestrijding geen prioriteit
voor de overheid. iedereen kon een bestrijdingsbedrijf beginnen. Nu niet meer, bestrijders moeten gecertificeerd z1Jn. Je
krijgt boetes of een celstraf als je papieren niet in orde zijn.
Stel dat je een bestriJding hebt uitgevoerd en de hond of de
papegaai van die mensen legt het loodje, dan ben je aansprakelijk. Dat wordt een heel gedoe met advocaten. Die papegaai
blijkt dan ineens $ 100.000 waard te zijn geweest. Tegenwoordig moet Je hier cursussen volgen om het vak te mogen uitoefenen en ieder jaar nascholingspunten halen. Preventie wordt
ook belangrijker. Grote bedrijven willen geen 'exterminator'
hebben, die willen een echte 'technician', een gecertificeerd
persoon. Ook de verzekering st elt die eis, want bij het minste
of geringste dat er iets mis gaat, wordt er in de States een zaak
tegen je begonnen. En dat kost geld!"
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