Aziatische tijgermug
Er is vrijste lli ng verleend betreffende het middel Vectobac AS
12 als biocide ter bestri jding van de larven van de Aziat ische
tijgermug (Aedes albopictus Skuse, 1894). Dit middel op basis
van Bacil lus thuriengiensis israeliensis mag alleen worden
toegepast in de teelt van Dracaena sanderiana (Lucky Bamboo) op water en gel. Met deze sierplanten, die voornamelijk
afkomstig zijn uit China, worden ook de muggen en hun larven
in geïmporteerd. Sinds 2005 wordt de Aziatische tijgermug
ook aangetroffen in kassen in ons land. De kans dat deze soort
ook buiten kassen kan overleven is denkbeeldig. Omdat deze
muggensoort een aantal ernstige ziekten , zoa ls knokkelkoorts
(dengue), West-Nijlvirus, Japanse encefalitus, chikungunya
en gele koorts, op de mens kan overbrengen is het van groot
belang de muggen en hun larven vroegtijd ig te bestrijden.

onvoldoende aanwijzingen voor, maar houdt de
ontwikkeling scherp in de gaten. De discussie betreft dus de
gewasbeschermingsmidde len en niet de biociden, die een
gehee l eigen toepassing kennen en meestal zij n toegelaten
voor het gebruik binn en gebouwen. In landen als Frankrijk ,
Duitsland , Italië , Slovenië en Engeland zijn al neonicotinoïden
verboden of is de toepassing beperkt, maar voor Nederland
geldt dit dus (nog) niet.

Neonicotinoïden
Deze groep van middelen, waarvan imidacloprid op dit moment
wel de bekendste vertegenwoordiger is, staat nog steeds ter
discussie . Aan de toepassing van deze middelen wordt de stijging van de sterfte van bijenvolken toegeschreven . Het is niet
duidelijk of de toename van het gebruik van deze middelen
hiervan de oorzaak is. Het Ctgb heeft hier op dit moment nog

Rodenticiden
De expiratiedatum voor difenacoum is opgeschort tot
31-03-2012 en voor brodifacoum is dat 28-02- 2014.
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PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia
PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
PT08 - Houtconserveringsmiddelen
PTl0 - Conserveringsmiddelen voor metselwerk
PTl 1 - Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen
PT12 - Slijmbestrijdingsmiddelen
PT18 - Insecticiden , acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
PT19 - Producten om ongewervelde of gewervelde dieren af te weren of te lokken
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