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Productnaam

Toelatingsnummer

Datum

Expiratiedatum

Werkzame stof

URAGAN D2/Bluefume

NL-0011008-0000

26/04/2018

25/05/2027

Waterstofcyanide

Valtti Plus Base

NL-0015431-0000

02/02/2018

31/03/2020

Propiconazool

Fanga B+

NL-0018763-0000

04/05/2018

13/06/2022

Brodifacoum

Vectobac WG

NL-0018557-0000

09/03/2018

29/06/2026

Bacillus thuringiensis

Fourmidor

NL-0017724-0000

09/03/2018

21/06/2021

Fipronil

ADDICT GEL Kakkerlakken

NL-0017988-0000

06/04/2018

01/03/2021

Dinotefuran

Imidasect

NL-0018487-0000

09/03/2018

29/06/2021

Imidacloprid

Deltasect

NL-0018318-0000

09/03/2018

30/03/2027

Deltamethrin

Bijeenkomst

Oproep

Benelux Pest Beurs
Op woensdag 25 april jl. vond
de Benelux Pest Beurs wederom
plaats in het congrescentrum Koningshof in Veldhoven. Het KAD
was hier uiteraard ook aanwezig
met onze eigen stand. De beurs
werd goed bezocht; diverse producenten, kennisaanbieders en
groothandels presenteerden er
hun nieuwste middelen, producten of diensten.
Natuurlijk was lang niet alles nieuw, maar er waren toch een paar zaken die zeker het volgen waard zijn. Zo konden we zien dat de ontwikkeling op het gebied
van connected vallen (communicerende muizen- en rattenvallen) niet stil heeft
gestaan. Met name het bereik van dergelijke vallen wordt steeds beter. In de volgende editie van DIERPLAGEN Informatie zullen we dan ook een artikel wijden
aan dit onderwerp.
Een andere innovatie die onze aandacht trok, was een nieuw monitoringssysteem
voor bedwantsen. Het is bekend dat bedwantsen clusteren in groepjes van enkele
tot tientallen bedwantsen bij elkaar. Om elkaar te vinden gebruiken bedwantsen
bepaalde feromonen. Een Zweeds bedrijf is erin geslaagd deze feromonen na te
bootsen. Het feromoon kan in een speciaal daarvoor ontworpen discreet uitziend
vangbakje worden geplaatst. Het monitoringssysteem is met name geschikt om
een kleine populatie bedwantsen aan te tonen. Bij grotere populaties wordt de val
minder effectief, aangezien de bedwantsen zelf deze feromonen ook produceren.
Omdat het juist bij kleine populaties (vaak van recente besmettingen) lastig is om
de bedwants aan te tonen, is dit dus een ontwikkeling om zeker te volgen.
Al met al was de Benelux Pest Beurs zeer geslaagd. Complimenten aan de organisatie en we willen de bezoekers van onze stand bedanken voor de aandacht en
interesse. We zien uit naar een volgende editie!
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Gezocht: Mensen werkzaam
in de plaagdiersector die
willen meedoen met wetenschappelijk onderzoek
Wat weten particulieren van
knaagdieren?
Er is weinig bekend over hoe particulieren omgaan met overlast van knaagdieren in en om het huis. Daarom doet de
Universiteit Utrecht onderzoek naar de
ervaring van particulieren met knaagdieren. We willen onder andere graag
weten hoe mensen die werken in de
plaagdiersector de kennis van particulieren inschatten.
Wilt u de vragenlijst invullen? Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten
en kan op de pc of smartphone. Uw ant
woorden blijven GEHEEL ANONIEM en
worden alleen voor wetenschappelijke
doeleinden gebruikt.
Om de vragenlijst in te vullen, gaat u
naar de volgende website (type de volgende URL in uw browser):
https://tinyurl.com/PCOlijst
Bij voorbaat dank voor uw deelname.
Sara A. Burt, PhD
Institute for Risk Assessment Sciences
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht

