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2020

In 2020 zijn twee biociden op de markt toegelaten voor 
buitengebruik tegen eikenprocessierups.



Biociden

Biociden
= pesticiden
≠ biologische bestrijdingsmiddelen

De toelating van biociden op de markt is een bevoegdheid 
van de federale overheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu).

2020-03-17 │3



De regelgeving omtrent het gebruik van biociden is een 
bevoegdheid van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het gebruik in natuurreservaten, openbare bossen en het 
Vlaams Ecologisch netwerk is verboden. Ook doden van 
beschermde soorten is niet toegestaan. Afwijkingen hiervoor 
zijn een bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos.
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In 2020 zijn twee biociden op de markt toegelaten

Productnaam : NeemProtect

• Producent : Trifolio-M b.v.
• Actieve stof : extract van de Neem-boom (Azadirachta indica), vnl. 

azadirachtine
• Spectrum : BREED – aanzienlijk effectief op andere ongewervelden dan 

eikenprocessierups, oppervlaktewateren en sediment.
• Structureel erkend (tot en met 2027)

Productnaam : Foray ES

• Producent : Valent BioSciences Corporation
• Actieve stof : Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, stam ABTS-351
• Spectrum : SMAL – beperkt tot rupsen van vlinders, met uitzondering 

van de Noctuidae.
• Functioneel identiek aan Foray 48b
• Erkend onder tijdelijke toelating (2020)
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Het gebruik van NeemProtect is beperkt tot: 

Gebruik in buitenlucht

Op aangetaste eikenbomen op openbare plaatsen (bv. openbare 
parken en tuinen, groenvoorzieningen in openbare gebouwen, 
open toegankelijke sportterreinen met inbegrip van golfbanen, 
scholen, speeltuinen, begraafplaatsen en gebieden in de buurt 
van gezondheidscentra); op openbare lanen en wegen en langs 
bosranden grenzend aan woongebieden

Verbod op gebruik binnen 20 meter van oppervlaktewateren 
indien toegediend via rugpomp.

Verbod op gebruik binnen 90 meter van oppervlaktewateren 
indien toegediend via kanon.
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Wegens administratieve redenen moet NeemProtect gebruikt worden 
waar dit mag, en mag Foray ES pas worden ingezet waar NeemProtect
niet mag.

Maar : NeemProtect in de feiten zeer beperkt gebruik.

Vandaar : de tijdelijke toelating voor Foray ES (Bacillus thuringiensis, nl. 
Foray ES). Structureel vanaf 2021 ?

Let op : minder beperkingen voor Foray ES, maar nog steeds 
beperkingen

Zie regelgeving gebruik (VMM) -> generieke lijst
Zie regelgeving natuurreservaten, openbare bossen en het Vlaams 
Ecologisch netwerk (ANB) -> generieke afwijking

Beperkte kennis over impact verder in de voedselketen.
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Een groot deel van het buitengebied is beschermde natuur, 

maar met economisch belangrijke toeristische infrastructuur
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In het gebied komen tal van beschermde soorten die 

rechtstreeks of onrechtstreeks slachtoffer kunnen worden.
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Tot we 
binnenkort 
helemaal zonder 
kunnen.


