Biociden nieuws
Nieuwe toelatingen
Toelating

Productnaam

Startdatum Expiratie
datum

Werkzame stof

PT

NL-0014125-0000
NL-0013905-0000
NL-0011626-0000
15207 N

SOLO BLOX
SAKARAT BRODIKILL WHOLE WHEAT
K-OTHRINE SC7.5
VERMIGON MIERENPOEDER

4-11-2016
7-10-2016
4-11-2016
28-10-2016

brodifacoum 0,005%, 0,005% m-m
brodifacoum 0,005%, 0,005% m-m
deltamethrin 7,5G-L, 0,73% m-m
deltamethrin 0,5G-KG, 0,05% m-m

PT14
PT14
PT18
PT18

31-8-2020
31-1-2017
11-9-2026
1-12-2021

Recent vervallen toelatingen
Toelating

Productnaam

Expiratiedatum

Werkzame stof

PT

13064 N

AMOS FLY FINISH SPRAY

1-11-2016

cyfluthrin 50G-L

PT18

Middelen tegen muizen verboden voor particulieren
In de digitale nieuwsbrief van het Ctgb van oktober 2016 wordt
aangekondigd dat per 2018 alle toelatingen van rodenticiden voor
particulier gebruik worden ingetrokken. Sinds kort zijn al vrijwel
alle middelen tegen muizen op basis van anticoagulantia voorbehouden aan professioneel gebruik. Voor nieuwe aanvragen bij het
Ctgb zal dit per direct gaan gelden.
De classificatie van anticoagulantia in muizenbestrijdingsmiddelen is verzwaard. Een consequentie hiervan is dat deze middelen niet meer voor particulieren toegelaten mogen worden. Deze
wijziging in classificatie is op 8 augustus 2016 ingegaan en geldt

binnen de gehele Europese Unie. Voor middelen die al toegelaten
zijn, is er een overgangstermijn tot 1 maart 2018. Omdat deze
middelen voor eind 2017 worden herbeoordeeld, hoeft hiervoor
geen aparte wijzigingsaanvraag te worden ingediend. In de herbeoordeling worden de consequenties voor toelating en etiket al
meegenomen.
Middelen op basis van de werkzame stof difethialon blijven beschikbaar voor de particuliere markt. Aangezien de concentratie
in het middel onder de drempelwaarde blijft van classificatie als
reprotoxisch, hoeft hiervoor niet geëtiketteerd te worden.

Bijeenkomsten

Symposium Kennisnetwerk Biociden
Tekst en foto: José Vos en Anton Rietveld, Kennisnetwerk Biociden

Hoe zorgen we ervoor dat biociden alleen gebruikt worden als het echt nodig is en houden we tegelijkertijd voldoende middelen beschikbaar als gebruik noodzakelijk is? Die
vraag stond centraal tijdens het symposium ‘Biociden genoeg – Genoeg biociden’ van het
Kennisnetwerk Biociden op 13 oktober jl. in Utrecht.

Spanningsveld
De roep van de samenleving om verduurzaming tegenover de
gewenste beschikbaarheid van mogelijkheden en middelen
om noodzakelijke functies uit te kunnen blijven voeren, vormt
een spanningsveld. Wat is er nodig aan onderzoek, samenwerking en beleid om noodzakelijke toepassingen verantwoord
te blijven uitvoeren? Over deze vragen gingen producenten,
handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties met elkaar in
gesprek. Op basis van een voorafgaande verkenning van het
thema door het Kennisnetwerk zijn er ook branche-overstijgende thema’s vastgesteld, zoals het imago van biociden.

Sessie plaagdierbeheersing
Er was tevens aandacht voor plaagdierbestrijding tijdens het
symposium. Marleen Verboeket van de gemeente Leudal en
Johan van Rooij van Van Eck Bedrijfshygiëne startten een dis-
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cussiesessie over dierplaagbeheersing met pitches over waarom er wél of niet voldoende rodenticiden beschikbaar zijn om
ratten te beheersen.
De nadruk van deze discussie lag op samenwerking van overheden en burgers, naar voorbeeld van de projectgroep Zwarte
Rat Noord en Midden-Limburg. Burgers moeten de beschikking hebben over informatie over hoe ze met afval moeten
omgaan, wanneer ze ratten moeten melden, wie het aanspreekpunt is, enzovoort. Lagere overheden hebben taken in
de plaagdierbeheersing maar moeten die ook oppakken.
De verwachting is dat toepassing van IPM het rodenticidengebruik terugdringt.
Een volledig verslag van het symposium is te vinden op www.
kennisnetwerkbiociden.nl. Hier kunt u ook lid worden van de
LinkedIn-groep van het Kennisnetwerk of kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

