Boekaankondiging
Mogelijke nadelige invloeden van het
onkruidbestrijdingsmiddel 2,4,5-T op de
bodemfauna door H. Eijsackers (proefschrift R.U.
Leiden, tevens verschenen als RIN-verhandeling nr.

12)

Samenvatting
Het onkruidbestrijdingsmiddel 2,4,5-T wordt op grote schaal gebruikt o.a. in de bosbouw. In Nederland
wordt het middel in bossen en natuurterreinen toegepast voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina Ehrh.). De laatste tijd ontstond
een groeiende bezorgdheid over de giftigheid van
het middel voor andere organismen dan de te bestrijden plant; over effecten op de fauna die is blootgesteld aan het middel is er echter weinig informatie
beschikbaar. Aangezien een groot deel van het middel op de grond terechtkomt, direct tijdens de bespuiting of indirect bij het afvallen van het blad van
bespoten struiken, verdienen de mogelijke neveneffecten op het bodemleven speciale aandacht.
Amerikaanse vogelkers is in de dertiger jaren in
Nederland geïntroduceerd o,a. ter verbetering van
de humus in nieuwe aanplantingen met naaldhoutsoorten. Sinds die tijd is het over een groot deel van
ons land verspreid, ten dele door aanplant, ten dele
door natuurlijke verbreiding. Door zijn krachtige
groei kan de soort succesvol concurreren met andere soorten in de ondergroei. Daardoor heeft Amerikaanse vogelkers een nadelige invloed in natuurterreinen en bij verjonging in onze bossen. Behalve de
vegetatie verandert ook de bodemfauna, al is het
daarbij nog niet duidelijk of de soortendiversiteit toeneemt of afneemt met Amerikaanse vogelkers als
onderbegroeiing.
Bestrijding van Amerikaanse vogelkers met mechanische methoden is duur en slechts ten dele succesvol doordat wortelopslag en stimulering van
zaadkieming hierbij kunnen optreden. Chemische
bestrijding met 2,4,5-T-ester is evenmin altijd succesvol. Afhankelijk van de houtsoort zal Amerikaanse vogelkers in bestreden gebieden nog of weer aanwezig zijn. Als de chemische bestrijding succesvol
verloopt en de Amerikaanse vogelkers volledig is
bestreden, is op die plaats de ontwikkeling van de
potentieel natuurlijke vegetatie echter mogelijk, althans volgens een voorlopige indruk gebaseerd op
waarnemingen op de Hoge Veluwe.
Ten einde gegevens te verzamelen over het effect
van het bestrijdingsmiddel op de bodemfauna zijn in
het laboratorium drie soorten bodemdieren onderzocht: de pissebed Phiioscia muscorum, de springstaart Onychiurus quadriocellatus en de loopkever

Notiophilus biguttatus. Deze soorten zijn gekozen als
vertegenwoordigers van drie functionele groepen
binnen de bodemfauna, te weten de saprovore
(bladmateriaal etende) macro-arthropoden, de fungivore (schimmel etende) micro-arthropoden en de
prederende soorten. In de proeven is de invloed nagegaan van 2,4,5-T op de mobiliteit van de dieren,
op de ontsnappingsmogelijkheid aan het middel, de
sterfte, de voedselconsumptie, de vervening en op
de voortplanting. De resultaten hiervan zullen in detail in een viertal artikelen worden gepubliceerd in
het Zeitschrift für angewandte Entomologie. Samengevat komen ze op het onderstaande neer. 2,4,5-T is
giftig voor de onderzochte soorten zowel via direct
contact als via toevoeging aan het voedsel (strooisel). De invloed via consumptie van bespoten blad
van Amerikaanse vogelkers-struiken was echter nihil. De consumptie van dit blad door pissebedden en
springstaarten en hun overleving was zelfs beter dan
met onbespoten blad van Amerikaanse vogelkers
als voedsel.
Een aantal andere soorten van de bodemfauna
werd eveneens nadelig beïnvloed bij direct contact
met 2,4,5-T. Ook de betere consumptie van bespoten blad van Amerikaanse vogelkers ten opzichte
van onbespoten blad werd bij een aantal andere
soorten vastgesteld. Daarom mag als algemene conclusie worden gesteld dat 2,4,5-T potentieel giftig is
voor de bodemfauna.
Op basis van een vergelijking van de (onregelmatige) verdeling van het middel op de bosbodem (en
de hoeveelheden van het gebruikte middel) met het
te verwachten gedrag van de dieren op de bosbodem en de in het laboratorium geconstateerde effecten bij de desbetreffende hoeveelheden, lijkt het
zeer waarschijnlijk dat 2,4,5-T onder veldomstandigheden een nadelige invloed op de bodemfauna kan
hebben.
Deze resultaten rechtvaardigen een beperking
van de toepassing van 2,4,5-T-ester. Voor een totaal
verbod van 2,4,5-T-ester zullen de nadelige effecten
van het middel op de bodemfauna en de vegetatie en
de waarde van bodemfauna en vegetatie vanuit natuurbeschermingsoogpunt echter afgewogen moeten worden tegen de mogelijkheid van herstel van de
natuurlijke vegetatie en bodemfauna. Bovendien zullen de financiële consequenties van de toepassing
van mechanische bestrijdingsmethoden als aïterna29

Mogelijke wegen
waarlangs bodemdieren
met 2,4,5-T in contact
kunnen komen.

2,4,5-T

tjef van chemische methoden in de beschouwing
moeten worden betrokken.
Tot zover deze samenvatting. Als aanvulling, en
ook als een voorbeeld van de betoogtrant van deze
zeer lezenswaardige publikatie volgt hieronder de
complete tekst van de laatste paragraaf uit het proefschrift.
Consequenties voor bestrijding van Amerikaanse
vogelkers
Hoewel een beslissing over wel of niet toelaatbaar
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zijn van 2,4,5-T uit het oogpunt van neveneffecten
duidelijk is, is er geen oplossing voor het "Amerikaanse vogelkers-probleem" in onze natuurterreinen en in sommige delen van onze bossen.
Voor natuurterreinen met een erkende natuurwetenschappelijke waarde ligt het eenvoudig: de waarden die ondergroei en bodemleven daar voor ons
hebben, maken elk gebruik van bestrijdingsmiddelen onacceptabel. De aanwezige Amerikaanse vogelkersstruiken zullen moeten worden gerooid. De
daaropvolgende jaren zal nauwlettend gecontroleerd moeten worden dat er op die plaatsen geen
nieuwe planten kiemen en opgroeien. Men zal zich
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wel moeten realiseren dat de financiële consequenties aanzienlijk zijn. De op pagina 7 genoemde kosten per ha geven daarvoor een aanwijzing.
Buiten natuurterreinen wordt het gecompliceerder. In een deel van onze bossen en in houtwallen en
hakhoutbosjes heeft zich een plantengroei ontwikkeld, die voor natuurbeheerders waardevol is. Als
Amerikaanse vogelkers zich hier vestigt, zal deze
plantengroei geheel of gedeeltelijk verdrongen worden. Ook hier lijkt het gebruik van bestrijdingsmiddelen ongewenst, al spelen de financiële gevolgen in
de afweging van de te kiezen bestrijdingsmethode
hier een belangrijker rol.
Een ander deel van onze bossen heeft geen waardevolle plantengroei. Dat kan aan het type bos liggen, aan het bodemtype of aan het ontwikkelingsstadium. In dergelijke bossen zal het vooral om de produktie van hout gaan. Daarnaast kunnen een aantal
typen terreinen onderscheiden worden waarin Amerikaanse vogelkers zich gemakkelijk vestigt en
krachtig ontwikkelt. Dat zijn o.a. jonge beplantingen,
kaalslagterreinen en laanbeplantingen. In al deze
gevallen komt men voor de keus te staan:
1 Amerikaanse vogelkers niet bestrijden en accepteren dat plantengroei en houtproduktie afnemen;
2 Amerikaanse vogelkers wel bestrijden en daarbij
een methode gebruiken die wat de neveneffecten en
de kosten betreft acceptabel is.
In principe is een goed uitgevoerde chemische
bestrijding van Amerikaanse vogelkers een eenmalige zaak. Van sommige struiken zullen enkele slecht
geraakte takken opnieuw bespoten moeten worden.
Na zo'n herhaalde toepassing zal 2,4,5-T in de bodem sneller afbreken dan na de eerste maal. De invloed van 2,4,5-T is dan van kortere duur. Aangezien
flora en fauna in deze gevallen niet als de enige
waarden gelden, moet afgewogen worden of het nadeel van de schade aan bodemleven en plantengroei
opweegt tegen het voordeel van een financieel haalbaar beheer van het bos. Kernvraag daarbij is of er
herstel van flora en fauna optreedt. Daarbij kunnen
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we er niet van uitgaan dat de oorspronkelijke situatie
terug moet komen. De Amerikaanse vogelkersstruiken verdwijnen, andere planten krijgen een kans en
het bodemleven zal in samenhang daarmee veranderen. Wel zullen de bestreden percelen zich moeten kunnen herstellen zover als de mogelijkheden
van bodem- en bostype reiken. Uit onderzoek in het
Nationale Park De Hoge Veluwe is gebleken dat de
bodemvegetatie van een aantal met 2,4,5-T bestreden percelen een dergelijk herstel vertoont. Er zal
nog nagegaan moeten worden of dit evenzo voor het
bodemleven geldt.
Indien we de (tijdelijke) schade aan het bodemleven door het gebruik van bestrijdingsmiddelen vinden opwegen tegen de positieve effecten, dan moeten we kiezen welk middel we gaan gebruiken. In
principe staan 2,4,5-T, ammoniumsulfamaat en glyfosaat ter beschikking. Van de twee laatste middelen
is bekend dat ze een zgn. totaal-werking hebben, dat
wil zeggen alle planten ondervinden schade. Bovendien is bij ammoniumsulfamaat geconstateerd dat
het neveneffecten heeft op enige bodemdieren (een
springstaart, een pissebed en een miljoenpoot). Bij
glyfosaat zijn tot nu toe geen duidelijke neveneffecten op springstaarten, pissebedden en loopkevers
geconstateerd (Eijsackers, in voorbereiding).
Hoewel 2,4,5-T per 1 juli 1978 niet meer mag worden toegepast, is het zinvol zich af te vragen wat een
betere keuze is: een gerichte toepassing van 2,4,5-T
door middel van het aansmeren van stammen of
stobben of een toepassing van glyfosaat als bladbespuiting, met een grotere kans op verspreiding van
glyfosaat in de bodem. Mogelijk verschaft de toelating van glyfosaat voor stobbebehandeling over langere termijn de beste oplossing. Tot dat moment
verdient een stobbebehandeling met 2,4,5-T naar
mijn mening de voorkeur. Of men moet de risico's bij
de fabricage van 2,4,5-T zo hoog schatten, dat men
de aanmaak volledig wil stoppen. Dat zal bij een verbod dan echter duidelijk zo gesteld moeten worden.
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