VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN

Voorlichting lnsekten
STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Voor diensten of instellingen, die aan inwoners van een gemeente of aan bedrijven adviezen geven over de wering en
bestrijding van bepaalde insektensoorten
en daartoe b.v. fotokopieën van de door
onze Afdeling opgestelde informatiefolders aan betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de meest recente folders. Tegen de verstrekking van
kopieën van deze informatiefolders aan
derden bestaat onzerzijds geen bezwaar.
Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar
aanleiding van een determinatie door een
ervaren waarnemer, die betrokken in bij
de bestrijding van dierplagen.
Om u in de gelegenheid te stellen de adviezen "up-to-date" te houden kunt u de
folders bij onze Afdeling bestel len.

Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v. zijn eigen
werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.
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Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

Asepta No Rat Lokaas
Mortox
Paratex-Ratcuma
Paratex-Cumahaver
Rentokil D.J.F.
Sadotopp
Max-Cumador 0,5%
Houtwormcopperant
Type 220
Protex CK
Vapona Vliegende
Insecten Spray
Aidol GS 2000
Tokinol Beitsverf
Beaphar Dex
Nuvanol 12,5 WP
Chefatol

warfarin 0,025%
dichloorvos 0,5%
warfarin 0,5%
warfarin 0,025%
dichlofluanide 10,6 g/I
carbendazim 2,7 g/I
warfarin 0,5%

rod
H
rod
rod
He
He
rod

01-05-88
20-06-88
01-07-88
01-07-88
09-05-88
09-05-88
01-08-88

lindaan 8 g/I
lindaan 8,1 g/I

He ins
He ins

18-05-88
20-06-88

dichloorvos 0,7%
lindaan 8, 1 g/I
dichlofluanide 5,8 g/I
lindaan 1%
joodfenfos 12,5%
lindaan 5 g/I
pyrethrinen 1 g/I
piperonylbutoxide 4 g/I
lindaan 1o g/I
lindaan 8,1 g/I
deltamethrin 0,25 g/I

H
He ins
He
H
H

20-06-88
20-06-88
27-06-88
14-08-88
23-08-88

H
H
He ins
He ins

29-08-88
01-08-88
01-06-88
08-06-88

lindaan 8, 1 g/I

He ins

01-06-88

unul l. ndlvU,..,,.
li.=•n-fl<lott9"lijka aun

,...,...,i..

~,_.,. al r.tn ,e1&n9 l:Ufl

.,., ku-i..~n uu:.

4331 N
4337 N
4406 N
4407 N
7298 N
7301 N
7318 N
7329 N

lbHr44 •,u_,,v<>Or, 111ht t

....n

vin

dol

,.,-,u,ruln• wc9-

•l•t Hth . ,.,. b . ., . lolnot
MUdta konln9l11,..nnn.
...,,htut 1n 91K11ant1lhn
an 1.. " '" t..~-144 t.i]d. v•n
b•t )au ...nntt)t• •n
k0111..,1n11a11,
c.:.ot1in9i n1n&ea•n-t)u
IOl"ten "<>Of oM voortph ntlnf an h
vu ~tUU ~•91n
•-dul, ha.t ......o,.,.n ,,.,. hu ~ro+d, Mt onc!Hhoud " H
~....s. ..,,...u,,. óo ve,oM,1191.114 vin hn ...,H,

'°"~

"°"'

~ t ve u - h n 'Hn
Mt M at .,. In Yoor-

c,,o ,w•nbno•- ...,,.ie, wr,o,,;,rt t ot 44 • ul>ha.iUt ,o"1cat1•• • 6- ".,;h,.i,.,,.un•.
•W>f-ili• 4rHQt dh ... _ __.._ hn ....,«u.• t ......n het boutn\llr. u h•t
•<hterlljf, ,w, •cht"rHjfut.••l, ,..., bove11 t - vubrH<I n to,; Uli .Cl\"1>.
t,a 1 y,utbuliJlt "i<Jlli•r i• ,.,utbr"h tot *" • n nn khw', Ml Hn ov•rYl-<1>9'"
tij"• t,et,u,119, t,a koni.,.9iftnen u)n donk• rbnan .n de kO~ U ~..,ll•r d.u, hU
bOtall\>I>~- D* .,•
&ijn donk•r- t<>t , ..a,tbnol.n. l)t "l...,.q•h .,.,. •&ftMt)u
•11 konl119,nn•n ,i.)n <1oou;jçMi9. 0,, ...u kal'<I& ü)" ) • ~ ... , d• ...nnn)u l,S•
(.J •n de ltotli"'! UIII"" 6 - 9 - l • n-t,

t»••

7331 N
7336 N

...,,nj••

7342 N
7348 N
7369 N
7381 N
7386 N

•"""n

i

0

~RllVANIO.Jl,:SI-MSVESflNGRUl'-!;w..t([OROENINGENl<dll..EUIIEHE~

8329 N
8750 N
9015 N
9168 N

•

Merknaam

l>o•'-"n ....,.,a1. vH ••" ,tool

O. t"'Htbr"in• "*9"1•r ..__, o..u.ol vO<>t ,,. ft "fil• natuwc, u, tu,,..,,, .,.., oo~
bi j •n 1" qebo.,....n. t>e •Uru
-<1•n u~n ..,._
lnukUJI ..,., ook - •
,,...ti9hel.<I. De "erhters v<Ut- \•n b .... honint<l•1N1 • .,,. 11IU~M,1H1'1'1Spr<><lul.t
van bh<1i1»nn. o,, •Unn "a-o\hn" hi•rt<>• bh<lh>un "·"·•• &aa bewal<en ,.,.
v•nOt'!I•" due un•I. M • ,o... . l - • h) k "1u.c-,,•ldln9apr<>d1>11un t e -•c-Jol\9"" ·

Datum
apr. '86
apr. '86
nov. '84
nov. '84
nov. '84
okt. '85
apr. '87
okt. '88*)
apr. '88*)
mei '88*)
mei '88*)
nov. '87
nov. '88*)
dec. '86

Naam (Latijn)
8/attella germanica L.
Blatta orientalis L.
lsopoda
Forficu/a auricu/aria L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius niger L.
Culicidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Deg.
Anobium punctatum Deg.
Lasius fuliginosus Latr.
Thermobia domestica Packard

HIMH/ 8O-0.40

jan. '85

Model formulier betreffende opsturen insekten.

Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
zwartbruine wegmier
steekmuggen
huisboktor
houtworm (in gebouwen)
houtworm (in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

*) sedert publicatie in Rat en Muis van december 1987 zijn deze publicaties gewijzigd.
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Zermiet Nieuw
Riwex L
Rentokil TFD
Luxan Houtinsecticide-L

Nieuwe toelatingen

Naam (Nederlands)

Bestelnummer
HIMH/ 8O-1 .02
HIMH/8O-1 .03
HIMH/8O-1 .04
HIMH/8O-1.06
HIMH/8O-1.07
HIMH/BD-1 .08P
HIMH/BO-1 .09P
HIMH/8O-1 .10
HIMH/8O-1.41
HIMH/8O-1.42
HIMH/8O-1.43
HIMH/8O-1.44
HIMH/8O-1 .71
HIMH/ 8O-1.74
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Toel.nr.

Merknaam

10035 N

Bison Muurvochtbestrijder
Castrix-D 40
Drypin
Pyrodée +
Fogo Electric
Xylamon PB

10037 N
10048 N
10058 N
10067 N
10069 N
10075 N
10080 N

-

10081 N
10085 N
10086 N

K-Othrine Kant en
Klaar Spray
Xylamon Combi A

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepasslngsgebied

carbendazim 0,4 g/I
difenacoum 0,005%
ammoniumbifluoride 90%
deltamethrin 0,125 g/I
bio-allethrin 4%
dichlofluanide 6,9 g/I
tolylfluanide 6,0 g/I

He
rod
He
He ins
H

deltamethrin 0,028%
azaconazole 6,0 g/I
permethrin 2,15 g/I
Avenarius Carbolineum steenkoolteeroliedestillaat 100%
Sorkil-G
difenacoum 0,005%
Beaphar Dex
Mieren dood
permethrin 1%
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He
H
He
He
rod
H
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Toel.nr.

Merknaam

10088 N

Sprigone tegen
vliegende insecten

10090 N
10092 N
10105 N
10106 N
10109 N
10112 N
10113N
10115 N

Conserduc Bo
vloeibaar
B.O.B.-4 Spray S
lmpraline Defensief
B.O.B.-4 S
Sorkil-G
Wolmanit Holzschutztabletten
Wolmanit Holzschutzpatronen
Vlooien spray

Toepasslngsgebied

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

tetramethrin 0,25%
piperonylbutoxide 1%

EBH

boorzuur 63%
deltamethrin 0,015%
azaconazole 6 g/1
deltamethrin 0, 125 g/1
difenacoum 0,005%

He
He ins
He
He ins
rod

borax 90%

He

borax 90%
lindaan 0,25%
pyrethrinen 0,06%
piperonylbutoxide 0, 12%

He

De Consumentenbond onderzocht de
Bio-Protector, een apparaatje dat aan de
halsband van het huisdier moet worden
bevestigd en in de winkel zo'n zeventig
gulden kost, op twee punten: op de werking en op de schadelijkheid van de geluidsgolven.
Van de acht gekochte exemplaren bleken
er vijf geen enkel geluid voort te brengen.
De overige drie produceerden een signaal van zo'n hoge frequentie dat een kat
er gehoorschade van kan oplopen. Bij
honden is het risico wat kleiner, maar zeker niet uitgesloten.

Bak vlooien
Onderzoek in een bak met vlooien wees
uit dat deze beestjes er in ieder geval niet
door verlamd worden.
Een goedkopere versie, de Flea & Tick
Collar, bleek ook geen enkel effect op
vlooien te hebben. Dit onderzoek, in een
kennel, moest op verzoek van de eigenaar vroegtijdig worden beëindigd. Tijdens de proef dreigden enkele dieren,
door de constructie van de halsband, te
stikken.
De Consumentenbond heeft de Maatschappij voor Diergeneeskunde van zijn
bevindingen op de hoogte gesteld en de
winkeliers verzocht kopers van een elektronische vlooienbestrijder hun geld terug
te geven.

H

Toel ichting toepassingsgebied
H
He
He ins
rod

1

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.
=
=

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.
Voor nadere informatie wordt tevens verwezen naar de Bestrijdingsmiddelengids, deel 1
en 2; uitgegeven door de Staatsuitgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.

Plaagdieren in de pers
TROUW
(28 juli 1988)

Proef: elektronische vlooienbestrijder
blijkt plaag voor huisdier

•

Den Haag - De Consumentenbond heeft
de verkopers van elektronische vlooienbestrijders gevraagd dit produkt uit de
handel te nemen. "Op z'n best werken ze
86

niet, op z'n slechtst betekenen ze voor uw
huisdier gehoorschade of dood door verstikking", waarschuwt de bond in de Consumentengids.
De werking van elektronische vlooienbestrijders, die als voordeel hebben dat ze
gifvrij zijn, zou berusten op ultra-geluidsgolven die volgens de adverteerders onhoorbaar en onschadelijk zijn voor mens
en dier.
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