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VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN

Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijding t.a.v. eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.

N.B. Ten aanzien van het toepassingsgebied, de toepassingstechniek, e.d. wordt verwezen naar
het etiket van het betreffende middel. Niet alle middelen genoemd in deze rubriek worden
door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen geadviseerd.

Vervallen toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

4878N
6564N
6565N
6654N
6699N
6802N
7651N
7688N
8587N
8780N
9107N

Asepta ex 99
Prestodur-PCP
Prestodur-PCP-WW
Resistol-R
Protex PP
Edel Conserveermiddel
Contacta
Geo Elektro-insectenvrij
HG X Poeder tegen mieren
Vapona Anti-Mug
Rentokil D.R.F.

bromofos methyl
pentachloorfenol
pentachloorfenol
pentachloorfenol
pentachloorfenol
pentachloorfenol
chloorpyrifos
bioallethrin
boorzuur /lindaan
bioallethrin
pentachloorfenol

H
He
He
He
He
He
H
H
H
H
He

28-08-89
01-07-89
01-07-89
01-07-89
01-07-89
01-07-89
23-05-89
27-07-89
08-06-89
01-07-89
01-07-89

GORTIG
Wel duizend beestjes lopen in de slaapkamer, op de trap en tegen de muur, ze
komen door het dakbeschot naar binnen,
zo luidde de brief die we bij een inzending ontvingen. Op een nacht werden we
wakker omdat we door de beestjes werden overlopen.
Overdag hebben we met de motorpomp
wel een paar uur water over de pannen
en de goten gespoten, maar dat hielp niet.
We hebben met pyrethrum spray gespoten, maar daar zijn we mee gestopt, want
dat is niet goed voor onze gezondheid.
We zijn met de insekten in een doosje
naar het gemeentehuis geweest, maar tot
onze spijt konden ze ons niet vertellen
wat voor beestjes het waren. Weet u misschien wat voor diertjes het zijn?

Nieuwe toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

10282N

Elc-insect

H

10303N
10308N
10309N

Protekton Wesp-Ex
Riwex Super P
Sadolin Blaueschutz,
Serie 985-8160
Basiment SB

bioallethrin 0,5 g/1,
permethrin 2,4 g/I
carbaryl 0,5%
permethrin 2 g/I
dichlofluanide 5 g/I

10310N

10334N
10335N
10336N

10381N

Aidol Preventief A
Adolit Preventief-C
Sadolin Extra
Serie 981-65XX
Beaphar dex mierendood
vloeibaar
Bactimos spuitpoeder

10382N

Busan 1009

10380N

H
He ins
He

alkyltrimethylammoniumchloride 152 g/1
borax 7 g/I (als B)
ethylhexanoaat 281 g/I
azaconazole 6 g/I
azaconazole 52,5 g/I
carbendazin 2,9 g/I

He

permethrin 10 g/I

H

Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis 6000 IUAA/mg
.2-(thiocyaanmethylthio)benzthiazol 113 g/I
methyleenbisthiocyanaat 113 g/I

H

He
He
He
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Toelichting toepassingsgebied
H
He
He ins
rod

1

80

middel toegelaten ter bestrijding van insekten in en om gebouwen.
houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels.
middel ter bestrijding van houtaantastende insekten.
rodenticide, middel ter bestrijding van ratten en muizen.
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Na onderzoek van de inzending bleken
het exemplaren te zijn van de broodkever
Stegobium paniceum L. Broodkevers komen alleen daar voor waar een voedselbron aanwezig is omdat de larven zich
daarmee moeten voeden. Omdat de inzender wat paniekerig was, belde hij zo
snel mogelijk om de uitslag te weten te
komen. Na een korte uiteenzetting over
de larven van de broodkever en de verwijzing naar het verband met een voedselbron kon hij worden gerustgesteld.
Omdat het om grote aantallen kevers
ging, werd een onderzoek door de buitendienstmedewerker in het rayon toegezegd. Deze kon zich echter de reis besparen. Drie dagen later belde mevrouw
op om te zeggen dat de oorzaak van de
plaag was achterhaald. Een schilderij
voorzien van een lijst van gort en kastanjes zat vol met larven. Het schilderij werd
verbrand en de plaag was al heel snel zo
goed als helemaal over.
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