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Rodenticiden op basis van anticoagulantia zijn volgens de Europese biocidenverordening niet toelaatbaar, vanwege de grote risico’s
op doorvergiftiging van roofvogels, marterachtigen en huisdieren.
Ze zijn zeer giftig en moeilijk afbreekbaar.
Echter, de biocidenverordening biedt ruimte dit soort middelen toch toe te laten vanwege het maatschappelijk belang. Zoals bijvoorbeeld de gevaren voor de volksgezondheid van een rattenplaag. Bij gebruik van de middelen moet dan wel gewaarborgd zijn dat de emissie naar het milieu minimaal is. Iedere EU-lidstaat kan hier zelf
invulling aan geven. In Nederland is in overleg met de plaagdierbeheersers gekozen
voor gebruik als laatste redmiddel binnen een strikt systeem van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM). Voor de bestrijding van ratten buiten is dit nu al zo geregeld.
Vanaf 2023 wordt deze regeling uitgebreid naar gebruik tegen muizen en ratten binnen, en zijn rodenticiden op basis van anticoagulantia en cholecalciferol alleen in te
zetten als IPM-maatregelen (zoals opruimen van voedsel, weghalen van nestelplaatsen en doorgangen, monitoring van de populatie, klemmen en vallen) onvoldoende
effect hebben. Ze mogen dan alleen worden toegepast door gecertificeerde, professionele plaagdierbeheersers. De stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven
(KPMB) werkt aan een nieuwe versie van het handboek, dat in 2021 klaar zal zijn.
Daarna worden de opleiding en examinering aangepast en de certificering van bedrijven, en kan het integrale IPM-systeem worden ingevoerd. Het Ctgb neemt dan
in de gebruiksvoorschriften van rodenticiden op dat deze voor alle toepassingen alleen nog door gecertificeerde bedrijven gebruikt mogen worden onder het integrale
IPM-systeem. Dit geldt dan voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten
als binnen.
Het integrale IPM-systeem zal ook gelden voor boeren. Als ze rodenticiden willen
gebruiken, moeten ze zijn opgeleid en over een certificaat beschikken. Voor particulieren zijn er dan geen middelen tegen muizen meer beschikbaar op basis van
anticoagulantia, maar nog wel op basis van bijvoorbeeld alfachloralose. Zo nodig
kunnen boeren en particulieren altijd een professional inschakelen.
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Zie voor meer informatie het onderwerpdossier Knaagdieren bestrijden op
www.ctgb.nl/onderwerpen/rodenticiden
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