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VEERTIGJAARVOLHARDENDZOEKEN:HET"IDEALE"BESTRIJDINGSMIDDELEENUTOPIE?
Bijhetvoorbereidenvaneenafscheidscollege ishet
eersteprobleem dat de aandachtvraagtdekeuzevan
eentitel,eenaangelegenheiddiebijeencollegein
cursorischverbandzeldenaandeordeis.
Aan het eindvanmijn officiële loopbaanwaarin ik
meer dan40jaar inhoofdzaak bemoeienishadmetde
chemische gewasbescherming, waarbij inbegrepen
17jaar in het verband van de Landbouwhogeschool,
wil ik gaarne de aandachtvragenvooreenterugblik
op die periode.Als titelvoor deze terugblik koos
ik:Veertigjaarvolhardendzoekennaarhet"ideale"
bestrijdingsmiddel. Dit laatste uiteraard in het
meervoud,d.w.z.bestrijdingsmiddelendieindevele
gewas/plaag en gewas/onkruid situaties waarmede de
landbouw in brede zin geconfronteerd wordt,effectiefwerken en diebijnormaalgebruikgeenschadelijke nevenwerkingen hebben tenaanzien van degezondheidvandetoepasser,vandevolksgezondheidin
het algemeen; geen risico's biedenvoor degezondheidvandeconsumentvanbehandeldelandbouwprodukten en geen onaanvaardbare neveneffecten hebben
t.a.v.hetmilieu.Onderditlaatsteteverstaanhet
"landbouw"milieuwaarinhetmiddelopzettelijkwordt
toegepast en andere compartimenten vanhetmilieu,
c.q. water, bodem, lucht waarin het middel ofnog
schadelijkeomzettingsproduktenterechtkunnenkomen
vanuitdelandbouw.
Alsmen alle criteria overzietwaaraaneen"ideaal"
chemisch gewasbeschermingsmiddel zalmoetenvoldoen
is er'niet eens sprakevan"eenschaapmetvijfpoten" zoals het nederlandse gezegde (vrij geformu-

leerd) aangeeft dochvan een "schaap"met nogveel
meer"poten".
Ikwilmetugraagnagaanhoeverwesindsmijneerste confrontatie met chemische bestrijdingsmiddelen,
ruimveertigjaargeleden,gevorderdzijnmetdeontwikkelingvanchemischemiddeleneninhoeverreonze
wensen met betrekking tot het zogenoemde "ideale
middel"verwezenlijktwerden.Insiderswetendathet
antwoord op het tweede deel van de titelvanmijn
voordrachtna40jaarnogsteedsbevestigdwordt.Er
isnogsteedssprakevannietvervuldewensenendus
nog steeds eenutopie.Als kanttekening,daarbijzou
ikwillen zeggen gelukkigmaar,wanthetvolhardend
envaak moeizaam zoekenhieldvoormijenvoorvele
vakgenotenin,eenmijnsinziensmaatschappelijknuttigenookvoldoeninggevendonderzoekswerk enanderebemoeienissen.
Hoewel we hierbij bij voortduring ervaren dat de
chemische bestrijding vaak ongemotiveerd niet de
sympathie heeftvanhet grotepubliekenvandepolitici zalmen tochmoeten erkennen dat ermetbetrekking tot de aard en kwaliteit van hethuidige
onderzoek aan chemische bestrijdingsmiddelen, het
beleidopgronddaarvanendeinformatieaanbelanghebbenden, er sprake is van het vervullen vaneen
"trendsetter"functie.Overderisico'svoortvloeienduitdeblootstellingaanchemischegewasbeschermingsmiddelen is veelmeer bekend enveelmeeronderzoekverrichtdanmetbetrekkingtotdiversechemische middelen, in welke uitvoeringsvorm danook,
waaraan hetpubliek herhaaldelijk en somsooklangdurig blootgesteld wordt in de huishouding of bij
bedrijfsuitvoering.

Een en ander kan geïllustreerd wordenmet de stand
vanwetgevingendestartervanopdezegebieden.De
start ten aanzien van chemische gewasbeschermingsmiddelenwas de Bestrijdingsmiddelenwet 1947enhet
Bestrijdingsmiddelenbesluit 1948. Dit laatste verplichtte de fabrikanten bepaalde gegevens aan de
overheid teverschaffen ende overheiddezeteevalueren.Hoewel genoemde wet enbesluitinhoofdzaak
de deugdelijkheid van de middelen regardeerde werd
door een continu officieus overleg tussenLandbouw
(PD),deArbeidsinspectieenhetRijksinstituutvoor
de Volksgezondheid, de aspecten risico's voor de
toepasser en de consument geëvalueerd en passende
aanwijzingengegevenbijdetoelatingenophetetiket.
Dewetswijzigingvan1962verschafteeenbeterarsenaalmetbetrekkingtotdedoordefabrikantteverschaffengegevensendeverplichtingvandeoverheid
ende daarvoor door deze aangewezeninstantieszich
te overtuigen (in het licht van de bestaandekennis), datvoor hetverlenenvaneentoelatingredelijke zekerheid voorhanden was met betrekking tot
afwezigheid van schadelijke nevenwerkingen,waarbij
naast de gezondheid van de toepasserenvandeconsument mogelijk optredende onaanvaardbaremilieubeïnvloedingmedeoverwogenmoestworden.
De wet Milieugevaarlijke stoffen,die tothetverschaffenvan overeenkomstige,dochmindergedetailleerde gegevens zal verplichten, voordat eennieuw
chemisch middel, in welke uitvoeringsvorm danook,
in het verkeer wordt gebracht,en diemedeuitvoering geeft aanhet z.g. 6e ammendementvan deEEGrichtlijninzakeGevaarlijke stoffen,isnognietin
werking.Dedefinitieveparlementairebehandelingis
nog niet afgerond en invoering kan niet voor 1986

verwachtworden.
Terug echter naar de beginperiode. Vooropgesteld
moetwordendatiknimmereencarrièrebeoogdhebop
het gebied van de fytofarmacie en ook mijnacademischeopleidingnietopenigaspectdaarvanwasgericht. Inhet laatstvanmijn opleiding heb ikmij
gespecialiseerd op de bosbouwentomologie en vooral
opdeecologischeaspectendaarvan.Deopvattingvan
toen(enooknunogwel)was,datchemischebestrijding in de bosbouw,wegens demogelijke verstoring
vanhetinbossenaanwezigerelatiefnatuurlijkemilieu, niet op zijn plaats was enmen tenhoogste,
wanneer nodig voor debeschermingvanbossen tegen
plagen,zichvanbiologische bestrijdingsmaatregelen
diendetebedienen.
Enige tijd voor beëindiging vanmijn studie (7mei
1940)verkreeg ik eenaanstellingbijdeRijksuniversiteit,Leidenmetmedealswerkopdrachthetverrichten van en begeleiden van bosbouwentomologisch
onderzoek op de HogeVeluwe.Tengevolge echtervan
de sluitingvan de Leidse Universiteit innov.1981
door de Duitse bezetter werd door hen ongeweten en
door mij ongewild een mogelijke carrière alsbosbouwentomoloog onderbroken. Dit bracht mij, omdat
ook ik eten moest, naar de Landbouw inWageningen
op1november1941.
Eenvanmijn eerste activiteit ophetgebiedvande
Fytofarmacie betrof advisering ten aanzienvan een
aangelegenheid die velen nietbekend zal zijn,nl.
dedistributievantoenalschaarsebestrijdingsmiddelen, namelijk die van vruchtboomcarbolineum op
vrijwillige basis onder auspiciënvan deNed.PornologischeVerenigingeneenofficiëledistributievan
nicotine in de fruitteelt enoverige tuinbouw,met

bonnen e.d. door het z.g. Kunstmestdistributiebureau. Er bestond toen ook,sedert een aantaljaren
voor de oorlog gratis distributie vanCalciumarsenaalviagemeententenbehoevevandeverplichtebestrijdingvandeColoradokever.
Toen ik in 1941,zonder fytofarmaceutischeervaring
in Wageningen aankwam was het aantal beschikbare
middelen zeer wel te overzien. In herinnering wil
ik roepen,datwie ik zouwillennoemendegrootvader van het laboratorium voor fytopathologie (toen
nogmetph geschreven)nl.prof.Quanjerin1912in
hetTijdschriftvoorPlantenziektendemogelijkheden
beschreefvandechemischebestrijdingvanschimmelziekten op fruitbomen met Californische pap (een
middel op basis van inhoofdzaak Calciumpolysulfiden). Alsbijlage aan dat artikel gafhijeenvolledig spuitschema voor de fruitteelt,waarop 5à6
middelen voorkwamen o.a. loodarsenaat,vruchtboomcarboleum,zwavel (b.v.indevormvanCalifornische
pap). Met de in de overige landbouw tot ca. 1920
toegepaste middelen komtmen totnietveelmeerdan
10actievestoffen.Tussen1913en1920komtdaarbij
de zaadontsmetting van granen met organische kwikmiddelen,terwijlinhetbeginvandedertigerjaren
dimethyl dithiocarbamaten en vooral het verwante
thiram in ons landhun intrede doen alspreventief
fungicide. Laatstgenoemd middel was aanvankelijk
nietontwikkeldalsgewasbeschermingsmiddel dochals
coagulatieversneller inderubberindustrie.
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Toevalsvondsten enempirisch onderzoek heeftbijde
in die periode beschikbare middelen een grote rol
gespeeld.
DetoevalligewaarnemingvanMillardetin±1882van
de goede fungicide werkingvan Bordeausche papdat
in de wijnbouwvoor een geheel ander doel gebruikt
werd is hiervan een bekend voorbeeld. Bordeausche
pap, een complexe koperverbinding [4CuO.S03.3H20]
die als tank-mix gemaaktwerd doorkopersulfaattoe
te voegen aan een kalksuspensie was gedurende de
eerste 50jarenvan deze eeuw eenbelangrijkfungicide in hetbijzonder voor debestrijding vanPhytophtoraopaardappelen.
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TevermeldenvaltnogdeintroduktievanDNOCinons
land vlak voor dochvooral gedurende de tweedewereldoorlog, eerst als ovicide tegen bladluiseieren
op inwinterrust verkerende houtige gewassenenlateralsonkruidbestrijdingsmiddel ingranen.
Mijn eerstepublikatie vanmijnWageningse tijdbetrofdeontwikkelingvaneen^laboratoriumtoetsingsmethodevoorbeoordelingvandewerkingvanmiddelen
opbasisvanDNOC.

Ookvele jarennà de oorlogspelentoevalligevondsten,empirische onderzoekprocedures alsmede bijde
ontwikkeling van nieuwe middelen "variaties opeen
bekendthema"eenbelangrijke rol.Eenbasismolecuul
of chemische "moiety"met goedebiologischeactiviteitwordttotinhetoneindigegevarieerd.
Het empirisch onderzoek had soms als consequentie
het zich laten ontgaanvanmiddelendiegoedemogelijkheden kondenbieden.Zohebben deontdekkervan
de insecticidewerking van DDT Paul Müller en zijn
medewerkerszichhetpatentlatenontglippenvanhet
aam DDT zeerverwante acaricide dicofol (Kelthane),
omdat toetsing tegen spintmijtenniet inhetroutineprogrammavoorkwam.
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Eenvandeeerstezeergiftigeorganischefosforverbindingennl.TEPPwasaanvankelijkontwikkeldgedurende de oorlog als goedwateroplosbaar smeermiddel
voor torpedolanceerbuizen.Hetwerd kortnàdeoorlogalssnelwerkendinsecticide tegenbladluizengeïntroduceerd.
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Hoe stormachtig de ontwikkeling van chemische bestrijdingsmiddelen isgeweestna1945,heteindevan
de oorlog,ofeigenlijk reedsbegonnengedurendede
oorlogbehoefiknauwelijksteschetsen.Zondergoede documentatie ishet gebiednietmeerteoverzien
enbij tehouden.Eén enanderblijktduidelijkuit
de 1982/83uitgave van de engelsePesticideManual,
(7th edition), The British Crop Protection Council
1983, alsmede de aantallen actieve stoffen die op
het ogenblik in ons land in verkeer zijn, of die
inmiddelsweerverdwenenzijn,zietabel.

^

Pesticiden:Aantallenactievestoffen
Inverkeerd.d.
"PesticideManual",
Sept.1983

Verdwenensinds
565

1968

401
(114)

NederlandDec.1983

308

1947

101

In Nederland van 223
na1965toegelatenactieve stoffen sindsdien35verdwenen.
Dehierbovenvermelde (114)actievestoffen,verdwenensinds1968,zijnnietuithetexperimentelestadiumgekomen;zezijnnietofnauwelijksopdemarkt
geïntroduceerd.

De kwantitatieve omvang van de chemische bestrijding,wereldwijd gezien en inNederlandkanblijken
uitdeonderstaandetabellen.
1982WereldomzetPesticiden
Totaal13,3miljardU.S.$equivalent
%

Herbiciden
Insecticiden (+Acaric.)
Fungiciden
Diversen
Bron:'GIFAP1983

39,5
32,7
21,9
5,9
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1976OmzetPesticidenNederland
Totaal19991tonactievestof
%
26,9
2,8
11,9
58,4

Herbiciden
Insecticiden (+Acaric.)
Fungiciden
Bodemfumigantia
(Nematiciden)
Diversemiddelen

0,2

Bron:CuratoriumLandbouwemissie1980
In de UK werd in 1982 25.500tonactieve stofgebruikt;hetherbicidenaandeelbedroeg43,7%.
(voordrachtP.Stanley,Dublin1984).
De chemischebevestigingsmiddelenwordenvooralgebruiktinlandenmeteentechnischsterkontwikkelde
landbouw. West Europa, de USA en Canada gebruiken
jaarlijks meer dan 75%van debeschikbare middelen
(gemeten in US dollar equivalent). Het totale gebruik van chemischemiddelen in ontwikkelingslanden
isnietveelmeerdanca.10%vanhetwereldverbruik
(zie fig.1).De "bulk" van de middelen wordtgebruikt op de z.g. key crops, t.w. katoen, mais,
citrus (ziefig. 2 ) .
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1982PesticidenverdelingperRegio
Maat:U.S.$equivalent

9%

11,5

Bron:GIFAP1983
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1982PesticidenverdelingperTeelt
Maat:U.S.$equivalent

G.=Granen,uitgezonderdMaisenRijst
Bron:GIFAP1983
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Thans nog enkele kanttekeningen bijdeontwikkelingen gedurende de 40jaren die aanleiding gaventot
deze voordracht. Ikheb daarbij deneiging4decenniateonderscheiden,uiteraardzonderscherpegrenzen.
Aan de handvan de ervaringen,inhetbijzondervan
de gedurende de eerste twee decenniaaandedaggetreden ongewenste neveneffecten zijnwe instaatte
formulerenwelke eigenschappenvanmiddelen alsongewenstbeschouwd moetenworden en aanwelkecriteriahet"idealemiddel"danwelzoumoetenvoldoen.
Hoewel met betrekking tot het laatstvermelde enige
criteria vanzelfsprekend zijnende overigeeeniederbekendzijn,wilikze (wellichttenovervloede)
nogeenssamenvatten.
1.Effectief ten opzichte van noodzakelijk tebestrijdenplaagorganisme.
2.Geringetoxiciteitvoordemensenzijnvee.
3.Redelijke persistentie;in ieder geval geenlangerepersistentiedantenbehoevevandebeschermingvanhet gewas nodig is.Tekortepersistentie noopt dikwijls totherhalingvan detoepassing met vaak als gevolg meer storing in het
landbouw-ecosysteem danbij eenmalige toepassing
vaneenietspersistentermiddel.
4.Teneinde inpassing in "geïntegreerde gewasbescherming"tekunnenverwezenlijkenmoethetmiddel een redelijk selectieve werking hebben;het
middelmoetvoldoende werkzaam zijn tegenplaagorganismen, doch bij voorkeur andere organismen
waartegendebehandelingnietgerichtisredelijke overlevingskansen geven, in hetbijzonder de
natuurlijke "weerstandsfactoren"zoalspopulaties
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vanparasietenenpredatoreneninsommigegevallenookantagonistenvanpathogenen.
5.Geenofgeringe accumulatie inorganismen,waardoorgeenofgeringvoedselketeneffect.
6.Het middel dient bij voorkeur weinig aanleiding
tegeventotontwikkelingvaneensterkematevan
resistentie.
7.Geringe mobiliteit in het milieu,waardoorverontreinigingvanhetmilieu,buitenhetaanlandbouw toegedachte (b.v. grondwater, oppervlaktewater,lucht)wordtvermeden.
8.Hetmiddelmoetbijvoorkeur slechtsgeringeresiduenbijdeoogstopleveren.
Met betrekking tot punt4, ontwikkelingen in de
richtingvanmeerselectievemiddelenmoetopgemerkt
worden dat er eengrote discrepantiebestaattussen
de door velen erkende wenselijkheid te kunnenbeschikken over selectief werkende middelen in vele
gewas/plaag situaties en het beschikbaar komenvan
deze gewenste middelen. De oorzaak hiervoor isvan
economische aard. De inhet algemeen geringe omzet
vanselectievemiddeleninvergelijkingmetmiddelen
met een breed werkingsspectrum en een omvangrijk
toepassingsgebied maakt dat vele chemische industrieën zich slechts schoorvoetend inlaten met de
ontwikkeling van middelen met een echt selectieve
werking.Tebedenkenvaltdatdeontwikkelingskosten
van beide typen middelen van dezelfde grootte-orde
zijn (geschat 50-75miljoen gulden), zie figuurop
pag.15.
Bovendien moet men er rekeningmee houden datmiddelen niet steeds devolle looptijd vanhetpatent
uitdienen. Bij breedwerkende middelen zalmenvaak
voor het verstrijken van het patent quitte kunnen
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ca. 50-75miljoengulden

spelen met de tot dan verrichtte investeringen en
daarnawinstkunnenmakendieinvesteringindeontwikkelingvan eenvolgende generatie middelenmogelijkmaakt.
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Bijselectiefwerkendemiddelenduurthetlangereer
deinvesteringenterugverdiendworden;onzekerisof
ditpuntbereikt zalkunnenworden,terwijlhetmakenvanwinst die investeringen innieuweontwikkelingenmogelijk maakt inhet algemeenproblematisch
zalzijn.
Redelijkerendementsverwachtingenvooreenselectief
werkend middel zijn ook indetoekomstslechtsduidelijk voorhanden, indien hetmiddelmede opredelijke schaal toegepast kanworden inde zogenaamde
"worldkeycrops",zoalskatoen,mais,citrusfruit,
rijst (ziefiguuroppag.12).
2° Decennium 1944-1954
Vooralwerking ennevenwerking van deactievestoffen krijgen de aandacht. De rol van metabolieten
ontgaat inbelangrijke mate door gebrekaantoereikendegevoeligeanalysetechnieken.
Indebekendemonografie over DDTvanWestenCampbekk (1946), 7jaar na de ontdekkingvan deinsecticide werkingvanDDT (PaulMuller, 1939)wordtde
metabolietDDAinurinevanzoogdierengesuggereerd.
HetbelangrijkstepersistenteomzettingsproduktDDE,
dat evenals DDT in sterke mate inhetvetaccumuleertisnognietbekend (ziefiguurpag.17).
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Nadat aanvankelijk een breed werkingsspectrum (van
middelenalsparathion,velegechloreerdekoolwaterstoffen)en langewerkingsduur (gechloreerde koolwaterstoffen) in de omstandigheden waarin de landbouw kort na de oorlogverkeerde,hooglijk gewaardeerd werd, komt aan het eind van deze periode de
bezorgdheid over de consequentiesvan deinverhou-
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ding tothetgebruiksdoel onnodige persistentieen
hetz.g.voedselketeneffect tengevolgevanaccumulatieinbepaaldeweefselsoforganenvanorganismen.
Het inkorte tijd ontwikkelenvanhogeresistentieniveaus tradaandedagbijdiverseorganischefosforverbindingen en gechloreerde koolwaterstoffen
(zie grafieken ontleend aanHelle envandeVrie,
1974). Denadelen vantebrede werkingsspectrabeginnenzichtedoengevoelen (Kuenen,1948,Briejer,
1949).
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Figure 2 Development of resistance in Tetranychus urticae in
rose-houses at Aalsmeer. The solid blocks indicate general
application ofthe acaricide concerned;" R "indicates the developmentofresistanceagainst thisacaricide afterwhich the application
ceased.
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Figure 3 Development of resistance in Panonychus ulmi on fruit
trees in the Netherlands. The solid blocks indicate the periods of
widespread use of the acaricides concerned; " R " indicates the
development of resistance. The single solid lines indicate the
continued use of the material for control of other pests and
diseases.

Met enige trots vermelden we dat in een relatief
vroeg stadium die bezorgdheid omgezet werd in een
project bij de PD te Wageningen, waarin deconsequenties van 15jaar grond- en gewasbehandelingen
metpersistente middelen alsDDT endieldrin,arsenaten, naast minder persistente als parathion en
lindaanonderzochtwerden (VoermanenBesemer,1970,
1975).
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2° decennium
1954-1964
Tweepuntenvanaandachtindetweededecade.
1°Niet alleen werking en lot van de actieve stof
krijgt de aandacht maar in het bijzonder metabolieten en giftige reactieprodukten van deactievestoffenmetbestanddelenvanplantendier.
Somszijndegeconjugeerdeverbindingenhetwerkzame principe vanhetmiddel.Ineen aantalgevallen is de metaboliet tengevolge van grotere
persistentie in de plant en/of grond of hogere
toxiciteitdandievanhetuitgangsprodukt inbepaalde opzichten belangrijker dan het oorspronkelijkemiddel.
Een antwoord op de vraag of het metabolisme in
het dier ofdemensvergelijkbaar ismet dieop
of in het gewas of de grond blijktessentieel.
Indien dit niet gelijk is vormt het chronisch
toxiciteitsonderzoek met hetuitgangsprodukt een
onvoldoendebasisvoorbeantwoordingvandevraag
welkemogelijkedagelijkseopnamemethetvoedsel
uitgezondheidsoverwegingen aanvaardbaaris.
Aanvullende chronische toxiciteitsgegevens van
de op de plant ontstane metaboliteitwaaraande
mens (of dier) via zijn voedsel wordt blootgesteldisdannoodzakelijk.
>o

Eenbelangrijk element in de richtingvanbetere
keuze en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vormt de oprichting van de werkgroep GeintegreerdebestrijdingTNOin1956opinitiatief
vanprof.deWilde,dr.^déFluiter en enkeleanderen en die van de Commissie Nevenwerking van
Bestrijdingsmiddelen TNO in 1965 (navoorbereidingeninhetdecennium 1954-'64).
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3° decennium
1964-1974
Indezeperiodeblijft de aandachtsterkgerichtop
hetlotvan-endetoxischeeffectenvandebestrijdingsmiddelen en hun metabolieten. Daarnaast lijkt
eenbelangrijk aandachtsgebied toegevoegd teworden
nl. debetekenis vanverontreinigingen enonzuiverhedenindetechnischestoffen.
Illustratieve voorbeelden hiervan zijn de beruchte
persistente enuiterst giftige dioxienverbindingen,
inhetbijzonderTCDD (2,3,7,8tetrachloor-benzop-dioxien)die in lage concentraties kunnenvoorkomen in de fenoxyvetzuren2,4,5-T,fenoprop etc.en
HCB onder andere inhet fungicidequintozeenenhet
herbicidechloorthal-dimethyl(Dacthal).
Beëindiging van de toelatingvan2,4,5-Tper1juli
1978,van de overige middelen enigetijdlater,was
hetgevolg.
Indezeperiodezijnderesultatenvanhetonderzoek
naar schadelijke effecten oppopulatiesvandiverse
dieren tengevolge van belasting van voedselketens
o.a. met middelen als DDT en andere gechloreerde
koolwaterstoffen of met organisch kwik aanleiding
tot intrekkingen van toelatingen (laatste toepassingsgebied van gechloreerde koolwaterstoffen,nl.
dat van dieldrin, beëindigd per 1juni 1982,DDT
verdweeneerder).
Een belangrijke mijlpaal uit deze periode is de
komst van systemische fungiciden. De eerste groep
daarvanvormden debenzimidazolen (een geëmigreerde
nederlandse researchontwikkeling (DelpenKlöpping,
PlantDiseaseReporter52).
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Sindsdienwaren de diverse groepen systemischefungiciden belangrijke "werkgevers" voor hetLab.van
Fytopathologie èn vanwege opheldering van hetwerkingsmechanisme èn wegens de resistentie ontwikkeling (o.a. Dekker, 1969,1973,1977 e.V.,Davidse,
1976, v.Tuyl, 1977a, 1977b e.V., de Waard,1974,
1976,1977e.V.).
Inhetbijzonderbenomylenanderecarbendazim"precursors" enmetalaxylbereikten indepraktijkzeer
hogeresistentieniveaus.
De bescherming van de consument metbetrekking tot
residuen vanbestrijdingsmiddelen en-toxischemetabolieten daarvan krijgt in deze periode gestalte
o.m. door de residubeschikking maart 1965; vele
wijzigingen en aanvullingen zijn sindsdien gevolgd,
delaatstemaart1984.
De internationale harmonisatie van residuenvanbestrijdingsmiddelen op produkten in het internationale handelsverkeer, ving ook aan indezeperiode.
De basis hiervoor zijn de sinds 1965jaarlijksgeproduceerde Rapporten en Evaluations van de "Joint
Meeting of the FAO panel of experts on Pesticide
Residues in food and the Environment and the WHO
ExpertgrouponPesticideResidues"enhetjaarlijkseoverlegtussenofficiëledelegatiesvanvelelanden in het z.g. Codex Committee onPesticide Residues, First Session 1966,16th,1984.Nederland is
gastlandenvoorzittervanditCodexCommittee.
4° decennium
1974-1984
Het verkrijgen van een zo/compleet mogelijk beeld
vanhetmetabolisme vanbestrijdingsmiddelen inhet
dier,indeplantendegrondwordteenvastelement
bij de beoordeling van bestrijdingsmiddelen i.v.m.
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met de toelating. Dit geldt ook voor de evaluatie
van mogelijk schadelijke effecten van verontreinigingen en onzuiverheden in de technische stof.
Steedsmeerwordenzuiverheidseisengeformuleerd.
Eenrecentvoorbeeldkandebetekenishiervanillustreren. Maleinehydrazide dat toepassing vindt als
systemisch werkende spruitremmer op uien (o.a.Nederland)enaardappelen (USA), [toepassing10-14dagenvoor de oogst]werd inhetverledenbetichtvan
carcinogenewerking.Geblekenisdatniethetmiddel
zelvemaardeverontreiniging (enmetaboliet)hydrazine het carcinogene effect teweegbracht.Dekeuze
vanhet kaliumzoutmet een gegarandeerdgehalteaan
hydrazine van tenhoogste 1mg/kg inde technische
stofbetekent eenmiddel zonder carcinogeniteitsrisico's en zeer geringe toxiciteit. De WHO stelde
daarvooronlangseenADI (=Acceptabledailyintake)
vastvan5mg/kglichaamsgewicht.
Meerdanindevoorgaandeperiodenwerdaandachtgevraagd voor mogelijk ongewenste milieueffecten van
bestrijdingsmiddelen.Zowelhetfysisch/chemischlot
(adsorbtie, desorbtie, mobiliteit, hydrolyse,verdamping)inofvanuitgrondenwateralsmedehetmetabolisme in die compartimenten enook de effecten
van middel en metabolieten op diverse organismen
vormt thans een belangrijk beoordelingselement.
Naast een grote serie van inmiddels ontwikkelde
toetsingsmethoden gaan computermodellen een steeds
belangrijker rol spelen. Belangrijke bijdragen op
dit gebied werden geleverd door het IOB (Leistra,
1972e.V., deHeer,1979 e.V.,Smelt,1974e.V.)en
door het Instituut voor toegepaste ChemieCIVO/TNO
(Vonk).
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De computer gaatook steeds eengrotere rolspelen
bij het ontwikkelen en opsporen van effectievere
substituenten, uitgaande van een basismolecuul met
bekende biologische werking, dan wel middelen met
meer gewenste eigenschappen (grotere of geringere
persistentie,bestendigheid t.a.v.UV etc.Deempirische benadering met toetsingen van lange reeksen
verwantemiddelengaatwatnaardeachtergrond,mede
gzien de hoge investeringen intijdengeld.Eenen
ander krijgt een eigen computertaal, zoals QSAR;
(quantitative structure activity relationship). De
belangrijke bijdrage hieraanvan de thansoudmedewerker van Duphar, Verloop,1978,maghierbijniet
onvermeldblijven.
Nieuwinditdecennium ishetoptredenvanresistentie tegen herbiciden ook inons land.Na langjarig
gebruik van atrazin in demaisteeltbleken opvele
plaatsenpopulatiesvanChenopodiumalbum (Melganzevoet)enSolanumnigrum (Zwartenachtschade)eenbelangrijkeresistentieontwikkeldtehebben,waardoor
hetmiddelnietmeerbruikbaarwerd.Eenzelfdefenomeen trad op bij Poa annua (straatgras), inboomgaarden na herhaalde toepassingen (d.w.z. in een
reeksvanjaren)vansimazin.
Aanheteindvanmijnvoordrachtbeniknogeenantwoordschuldigopdevraagofindeafgelopen40jarenvorderingen zijngemaakt inderichtingvanhet
"ideale" bestrijdingsmiddel, (uiteraard in meervoud), dan wel dat ditnogeenverafgelegen utopie
blijft.
%
Wemoetenerkennendatbijvelemiddelengroepenvorderingen zijn gemaakt,al isdeidealesituatienog
langnietbereikt.Deergstefeilenzoalsexcessieve
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persistentie en sterke accumulatie in organismen
zijnweggewerkt.
Een en ander kan geïllustreerd worden aan dehand
van een vergelijking van eenbelangrijkemiddelengroep uit de beginperiode, ni. DDT (en vergelijkbaremiddelen)enderecentepyrethroiden,diebeide
in principe een vergelijkbaar werkingsmechanisme
hebbennl.eenneurotoxischewerking.
Ze beïnvloeden de prikkeloverdracht in het zenuwstelselmzowelbijinsektenalsbijvertebratentengevolgevanaantastingvandez.g.natriumkanalenin
de zenuwmembraan en uit dit laatste voortvloeiende
storendeeffecten.
Een beoordeling aan dehandvan de eerdervermelde
criteriavoor het "ideale"bestrijdingsmiddel geeft
hetvolgendebeeld.

Zoogdiertoxiciteitgering
Persistentie redelijk
Accumulatieafwezigofgering
Selectievewerking
Resistentiekansgering
Mobiliteitinmilieugering
Residuengering

1945
DDT
+
-

+

1984
pyrethroiden
+
+
+

+
-

±

+ beantwoordtaanhetcriterium
- beantwoordtnietaanhetcriterium
Ook ten aanzien van een tweede belangrijk aspect
zijn grote vorderingen gemaakt inhet laatste deel
vandegeschetste40-jarigeperiode,nl.hetoverleg
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zowel nationaal als internationaal t.a.v. bestrijdingsmiddelenproblemen. Internationale organisaties
als FAO, WHO, EPPO, Codex Alimentarius, Raad van
Europa zijnde laatste jaren zeeractiefophetbestrijdingsmiddelenterrein en ze hebben belangrijke
bijdragengeleverd.
Dezebijdragen kunnen leiden enhebbenreedsgeleid
toteenbetere greepvan deoverheid,vanfabrikanten en andere belanghebbenden ophet gehele gebied
van de chemische bestrijdingsmiddelen en tot een
meer verantwoorde keus van bestrijdingsmiddelen en
een meer verantwoorde wijze van gebruik. Zie aanhangselm.b.t.Vorderingenopinternationaalgebied;
recente richtlijnen, criteria etc. ontwikkeld door
internationaleorganisaties.
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