Biociden nieuws
Uitbreiding toelatingen
Toelating

Productnaam

Werkzame stof

Expiratiedatum

Ter bestrijding van

14327 N

Muskil Blok Fluo-NP

difenacoum en bromadiolon

31-08-2020

1)

14325 N

Muskil Graan

difenacoum en bromadiolon

31-08-2020

1)

14326 N

Muskil Pasta Fluo-NP/Muskil
Pasta Extra

difenacoum en bromadiolon

31-08-2020

1)

NL-0005643-0000

Klerat Pellets

brodifacoum

31-01-2017

1)

13337 N

Storm Secure

flocoumafen

30-09-2016

2)

14170 N

Storm 4g

flocoumafen

30-09-2016

2)

14134 N

Storm Pellets

flocoumafen

30-09-2016

2)

14131 N

Storm Paste

flocoumafen

30-09-2016

2)

1)	Voor bovengenoemde middelen geldt een uitbreiding op de toelating voor de bestrijding van bruine ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
2)	Voor bovengenoemde middelen geldt een uitbreiding op de toelating voor de bestrijding van bruine en zwarte ratten om gebouwen
en voedselopslagplaatsen.
Bovengenoemde middelen mogen gebruikt worden als laatste schakel in een bestrijdingsprogramma dat geheel gebaseerd is op de
principes van IPM, en wel:
- tot 01-01-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
-	vanaf 01-01-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet
aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Nieuwe toelatingen
Toelating

Productnaam

Werkzame stof

Expiratiedatum

Ter bestrijding van

Gebruiker

14894 N

Aptaor met larvacide

s-methopreen

01-08-2025

1)

professioneel

14902 N

Wolmanit CX-8WB

bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)01-08-2025
koper en koper(II)carbonaat-koper(II)
hydroxide (1:1)

2)

professioneel

1)	Larven van de huisvlieg in de verblijfplaats van dieren en in mestputten/mestopslag zowel binnen als buiten.
2)	Houtverduurzamingsmiddel voor het preventief behandelen van hout binnens- en buitenshuis tegen schimmels en insecten, door
middel van volledig geautomatiseerde industriële vacuüm- en drukinstallaties.

Tijdelijke vrijstelling
Toelating

Productnaam

Werkzame stof

Toegelaten voor
de periode

Ter bestrijding
van

Gebruiker

8717 N

Luxan Mollentabletten

aluminiumfosfide

1)

2)

3)

1)	Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst (20 augustus
2015) en vervalt na 120 dagen, doch uiterlijk op 15 december 2015.
2)	Veldmuizen ter bescherming van de onbedekte teelt van wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en de overige
wortel- en knolgewassen.
De toepassing van het middel Luxan Mollentabletten ter bestrijding van veldmuizen is uitsluitend toegestaan in:
–	de provincie Friesland, uitgezonderd de Friese Waddeneilanden.
–	de provincie Groningen, uitsluitend in het gebied ten noorden van de A7.
–	de provincie Flevoland, uitsluitend de gemeenten Noordoostpolder en Urk.
3)	Het middel mag uitsluitend worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid Mollen- en
Woelrattenbestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken. Tevens geldt
dat de toepasser dient te beschikken over een verklaring van een deskundige dat de schade is veroorzaakt door veldmuizen en dat
toepassing noodzakelijk is. Deze deskundige is in staat om vast te stellen of de schade in het gewas wordt veroorzaakt door veldmuizen. Uitgezonderd als deskundige zijn: de eigenaar van het perceel en de toepasser op het betreffende perceel.
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