Biociden nieuws
Uitbreiding van toelatingen betreffende buitengebruik rodenticiden (PT14)
Toelating

Productnaam

Werkzame stof

Exp.datum

13619*

NORA PASTA

difenacoum

31-03-2015

14380*

PROPASTA

brodifacoum

31-01-2017

13616*

RACO/RODECK JR/MS RODETOX DIF WHEAT

difenacoum

31-03-2015

13627*

PROBLOC

difenacoum

31-03-2015

14379*

STRONG

brodifacoum

31-01-2017

*middelen zijn toegelaten onder andere ter bestrijding van bruine ratten, als laatste schakel in een bestrijding
die geheel gebaseerd is op de principes van IPM.

Kijk voor de meest actuele informatie op www.ctgb.nl/toelatingen

Omnummering biociden
Biociden krijgen een nieuw Europees nummer (format: NL1234567-0000). Het Nederlandse nummer (format: 12345 N)
komt daarmee te vervallen. Momenteel worden nieuwe besluiten (aanvragen en wijzigingen) voorzien van een nieuw Europees
nummer.
Volgens het Ctgb zullen de maximale respijttermijnen (180 dagen)

gebruikt worden voor het op de markt brengen en in voorraad
houden van biociden met een oud etiket. De Europese nummering
gaat in de toekomst gelden voor alle toelatingen.
Op www.ctgb.nl/nieuws is hierover meer informatie te vinden.

Verhuizing
De komende zomer gaat het Ctgb verhuizen naar het Horapark
aan de Bennekomseweg 41 te Ede.

Opleidingen

Overlast van teken: wat moeten en kunnen we ermee?
Sinds 1994 meet het RIVM een sterke toename in het aantal tekenbeten
en gevallen van de ziekte van Lyme en sinds 2009 geldt de ziekte van
Lyme als beroepsziekte. In 2014 is er een nieuwe richtlijn ingegaan die
beschrijft hoe werkgevers en wernemers om kunnen gaan met teken: van
preventie tot het omgaan met tekenbeten en de ziekte van Lyme. Soms
kan deze ziekte ernstige klachten veroorzaken. Het is dan ook belangrijk
om vroegtijdig tekenbeten en verschijnselen van de ziekte van Lyme te
herkennen. Beter nog is te voorkomen dat je gebeten wordt door een
teek.
Op internet, in kranten en op tv is erg veel informatie te vinden; zoveel
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het KAD verzorgt nascholing
waarmee deelnemers allemaal tekenexperts worden. Werkgevers kunnen
met behulp van deze cursus hun medewerkers goed voorgelicht hun werk
in het groen laten doen. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
Waar zitten teken exact? Welke preventieve maatregelen zijn effectief?
Welke ziektes kun je oplopen van een tekenbeet? Ook biedt de nascholing gelegenheid om in te gaan op bijvoorbeeld de mogelijke effecten van
groenbeheer op de aanwezigheid van teken. Tijdens de nascholing geeft
een veldbezoek de nodige verbinding tussen theorie en praktijk.
De cursus is nuttig voor iedereen die privé of professioneel in het groen
komt, bijvoorbeeld gemeentemedewerkers, militairen, hoveniers en ecologen. Gebruik de nascholing om zélf goed geïnformeerd het groen in te
gaan of om collega’s van de juiste informatie te voorzien.
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Veldbezoek tijdens de nascholing.

