Biociden nieuws
Recent vervallen toelatingen
Productnaam

Toelatingsnummer

Expiratiedatum

Opbruiktermijn

Maxforce LN

12974 N

1/1/2018

1/11/2018

Baythion mierenmiddel N

12952 N

1/1/2018

1/11/2018

Productnaam

Toelatingsnummer

Expiratiedatum

Broditec, Brodilux,
Broditop paste

NL-0018191-0000

27/1/2019

Broditec, Brodilux, Broditop
graan/wheat

NL-0018192-0000

27/1/2019

Nieuwe toelatingen

Evaluatie IPM

Cholecalciferol

In de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk Biociden wordt
aangekondigd dat de werkwijze van geïntegreerde plaagdierbeheersing bij ratten (IPM) waarschijnlijk in 2018 wordt
geëvalueerd. Dit staat in het antwoord van minister Schouten
op kamervragen die zijn gesteld bij het huidige beleid van
knaagdierbeheersing.

ECHA, de European Chemicals Association, organiseert een
tweede openbare raadpleging om in de toekomst mogelijk de
werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3) toe te laten als
rodenticide. De werkzame stof voldoet mogelijk aan afwijkingsgronden van de uitsluitingscriteria. Deze tweede openbare raadpleging is om te beslissen of de stof daadwerkelijk
aan de afwijkingscriteria voldoet.

Controles ILT
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert controles
uit bij plaagdierbeheersingsbedrijven, hun opdrachtgevers,
toelatingshouders, importeurs en distributeurs op naleving van
de geldende wet- en regelgeving. De naleving van de regelgeving voor het ‘buitengebruik’ maakt ook onderdeel uit van
deze controles. Bij overtredingen kan ILT optreden door middel van waarschuwingen, een dwangsom of een bestuurlijke
boete. Zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer kan deze
boete oplopen tot € 3.000,=.

30

RUB-lijst
Het Ctgb heeft het traject vastgesteld voor het intrekken van
de lijst Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, de RUBlijst. De middelen die op deze lijst staan, komen onder de Europese wetgeving te vallen. Op deze lijst stonden bijvoorbeeld
koolzuurgas, bier en spiritus. Begin april 2018 publiceert het
Ctgb een aangepaste RUB-lijst met daarop de aangemelde
middelen. Niet-aangemelde RUB-middelen moeten na 1 oktober 2018 van de markt en mogen na 1 oktober 2019 ook niet
meer gebruikt worden.

Benelux Pest 2018

Nieuwsbrief Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen

Woensdag 25 april 2018 is het KAD met een stand aanwezig bij de Benelux Pest in het NH Conference Centre
Koningshof in Veldhoven. Naast zo’n 40 tot 50 stands
kunt u ook een aantal lezingen over actuele thema’s bijwonen. De dag wordt afgesloten met een happy hour en
een walking diner.
De Benelux Pest is gratis te bezoeken en doorlopend geopend van 9.00 tot 16.30 uur.
Opgeven voor de beurs en het diner kunt u doen op
www.beneluxpest.nl
U bent van harte welkom bij onze stand!

Naast DIERPLAGEN Informatie verzorgt het Kennisen Adviescentrum Dierplagen ook een nieuwsbrief
met informatie over actuele ontwikkelingen binnen
het vakgebied.
Wilt u ook op de hoogte blijven?

• DIERPLAGEN Informatie 1 - 2018

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op www.kad.nl

