VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN
v/h Ned. Openl. Museum", Schelmseweg
89, Arnhem, onder vermelding "Ratten,
muizen en mensen".
Indien er vragen zijn over verzamelen of
verzamelaars van ratten- en muizenvallen, dan kunnen deze worden gericht aan
de Bibliotheek van het Rijksmuseum
voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseum", Schelmseweg 89 te Arnhem (tel.nr. 085-576111 ).
Een andere tentoonstelling op dit terrein

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

vond plaats in 1984 in het Museum Flehite te Amersfoort. Voor de liefhebbers van
antieke vallen is nu de verzamelaarsbeurs te Utrecht een ontmoetingspunt.
In het Noordbrabants Natuurmuseum in
Tilburg zal van 20/4-30/5/1988 een tentoonstelling "verzamelaars verzameld"
worden gehouden met wellicht een rattenvallenverzamelaar.
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Vervallen toelatingen

A. Balkstra

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

7159 N

Siladecor

He

15-11-87

7166 N

Finiseet

H

28-11-87

7178 N

Z-Stop

H

30-12-87

8162 N

Protex Color

9181 N

ltox-2

dichlofluanide 4,9 g/I
pentachloorfenol 45 g/1
pyrethrinen 0,2%
piperonylbutoxide 0,8%
bioallethrin 4%
piperonylbutoxide 3%
dichlofluanide 4,9 g/I
pentachloorfenol 45 g/I
deltamethrin 0,25 g/I

Hc01-11-87
He

31-12-87

Nieuwe toelatingen

Plaagdieren in de Pers
HOUTWERELD
(februari 1988)
Schade veroorzaakt door insecten

In een overzicht van de belangrijkste
houtaantastende insecten in de Verenigde Staten wordt geschat dat kevers, bijvoorbeeld soorten uit het geslacht Lyctidae en Anobiidae, de Noordamerikaanse
burgers ongeveer $ 50.000.000 per jaar
kosten. De schade die wordt veroorzaakt
door deze insecten richt zich voorname-

lijk op loofhout, meubels, vloeren en ander hout in gebouwen.
Termieten van de geslachten Reticulitermes en Cryptotermes tasten een veel uitgebreidere serie houttoepassingen aan,
inclusief woningen, bedrijfsgebouwen, leidingmasten, damwand, hekken, zaaghout
en meubels. De jaarlijkse kosten van de
preventie, bestrijding en reparatie van
schade wordt geschat op circa
$ 750.000.000.
(Forest Products Abstracts 10,5)

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

9836 N

lnsektenkiller

bioallethrin 0,5 g/I
permethrin 2,4 g/I

H

9847 N

Finito-veldmuiskorrels
200 x 25 gram
ehloorfacinon 0,0075%
Protex BL
boorzuur 63%
Conserdue DC
azaconazole 6 g/I
deltamethrin 0, 125 g/I
Conserdue delta
deltamethrin o, 125 g/I
lmpra-sanol EF
azaconazole 6 g/I
deltamethrin 0,125 g/1
lmpra-sanol E
deltamethrin 0, 125 g/I
Defence 50 SLN
azaeonazole 52,5 g/I
Defence 6 OLN
azaconazole 6 g/I
Celcure CB
boorzuur 4,2% (als B)
kopersulfaat 9,2% (als Cu
natriumbichromaat 14,0 (als Cr)
Konserveerbeits
n-octylisothiazolon 1 g/I
tribuyltinoxide 5,25 g/I
Xyladecor
azaconazole 6 g/I
Celcure
kopersulfaat 11,9% (als Cu)
natriumbichromaat 18,5% (als Cr)

9851 N
9852 N
9853 N
9857 N
9858 B
9872 N
9873 N
9879 N
9884 N
9885 N
9886 N

rod
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He

Toelichting toepassingsgebied
H
He
He ins~
rod

•
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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 Staat~itgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.
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