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Een nieuwe rodenticide
cholecalciferol

Als we in Nederland over rodenticiden praten, dan hebben we het vrijwel altijd over
anticoagulanten zoals bromadialon, brodifacoum, difethialon et cetera. Maar sinds
kort is er in Nederland ook een nieuwe werkzame stof toegelaten die niet tot deze
anticoagulanten behoort, namelijk cholecalciferol. In de volksmond wordt deze
werkzame stof ook wel vitamine D3 genoemd. Dit is een natuurlijke stof die in ons
lichaam voorkomt. Hoe werkt deze stof en zijn er voor- en nadelen ten opzichte van
de bekende anticoagulanten? In dit stuk zullen we u daar antwoord op geven.
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Figuur 1: Voor een effectieve bestrijding is minder
cholecalciferol (groen) nodig dan brodifacoum
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