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VOORWOORD
Ditthemarapportbeoogtrichtlijnentegeventenbehoevevanhet
Nederlandseontwikkelingssaraenwerkingsbeleid.Hetthemaomvatde
bestrijding inontwikkelingslandenvanziektenenplagenindelandbouw
envaninsektendiealsvectorenziektenoverbrengenopmensendier.
Voortshetgebruikdaarbijvanchemischebestrijdingsmiddelen,enhun
neveneffectenendemogelijkhedentotalternatieven.
Aanleidingtothetopstellenvanditrapportwarenvragenvankamerledenenvanparticulierenwaaruitbleekdathetgebruikvanchemische
bestrijdingsmiddeleninontwikkelingslandensteedsmeerdeaandacht
trektenzorgbaart.Ditbetrefthoofdzakelijkdeneveneffectenvanhet
gebruikvanchemischebestrijdingsmiddelen
Debehoefteaaneenbeleidsstukwordtalenkelejarenbenadruktdoorde
departementendieinhunbeleidmetdezeproblematiekwordengeconfronteerd,zoalsondermeerblijktuitdebriefvandeministervanVROMaan
deTweedeKamervan20november„1985,betreffendedeuitvoervangevaarlijkestoffenenpreparaten .Ookindenota"Naareenmeerjarenplangewasbescherming",dieinoktober1987aandeTweedeKamerisaangeboden,wordtalverwezennaarhetnugereedgekomenthemarapport.
Naaraanleidingvangenoemde (kamer)vragenenopadviesvanhetSectoraalVerbandPlantaardigeProduktiewerdin1987eenWerkgroep
samengesteldmetalsopdrachthetopstellenvanditthemarapport.
Omtoteenafgewogenbeleidtekomenishetnoodzakelijkdateenzo
goedmogelijkbeeldwordtgegevenvanzoweldeproblematiekvande
gewasbeschermingendevectorbestrijding,alsvandeproblematiekdie
samenhangtmethetgebruikvanchemischebestrijdingsmiddelenendemogelijkhedenvooralternatieven,zoalsIntegratedPestManagement (IPM).
Debreedtevanhetaandachtsgebiedendeveleontwikkelingendiedaarbinnenplaatsvinden,gevenaanleidingtoteenvolledigerbeschrijving
ineenbinnenkortuittebrengenachtergrondrapportmetgelijketitel.
Datrapportverschaftdeinformatiewaaropdeconclusiesenaanbevelingenvanditbeleidsrapportzijngebaseerd.

2*kamervragen:1984-1985,nr.2848506270,28-2-1985.
TweedeKamer,vergaderjaar1985-1986,19310,nrs.1-2.
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1. ACHTERGRONDEN
1.1.Inleiding
Eengoedebestrijdingvanziekten,plagenenonkruideneninstandhouding
vandekwaliteitvanhetmilieuisvoorwaardevoordegezondheidvan
mens,plantendierenvooreenduurzamemaatschappelijkeeneconomische
ontwikkeling.Ongeveer600miljoenmensenlijdenaanziekten,diedoor
vectoren
zoalssteekmuggenwordenovergebracht.Dezeveroorzaken
gebrekenensterfte.Ruim900miljoenmensenlijdenhongerdoortekortschietendeproduktieen.distributievanvoedselendooronvoldoendekoopkracht.Gewasbelagers
zijnvaakdeoorzaakvanverliezenaangewassen
voorennadeoogst.Deveehouderijkentgroteverliezendoordierziekten
dieondermeerdoortekenwordenovergebracht.
DegrootsteproblemendoenzichvoorindeDerdeWereld,waarmeerdande
helftvandewereldbevolkingwoont.Slechts30%vandewereldvoedselproduktievindterplaats,ondankssteedsintensieverlandgebruikenareaaluitbreiding.Intropischeklimatenkomenmeersoortengewasbelagers
(insekten,schimmels,onkruiden,etc.)voorenverlooptdeontwikkeling
vandeaantastingsnellerdaningematigdeklimaten.Bovendienblijkt
intensiveringvandelandbouwsteedsgepaardtegaanmeteentoenamevan
hetoptredenvanziektenenplagen.IndeDerdeWereldkunneninvelegevallenoogstverliezenvan40-50%ophetveldoptreden,terwijldeverliezenbijopslagnogeens30%vanhetgeoogsteproduktkunnenbedragen.
DoorvectorenovergebrachteziektenbijmensendierwordenvrijweluitsluitendnogaangetroffenindeDerdeWereld,waarhetklimaateensnelle
ontwikkelingvanvectorenenvanpathogèneorganismenmogelijkmaakten
waaronderontwikkelingdebestrijdingbemoeilijkt.
Bijdebestrijdingvangewasbelagerswordenveelalchemischemiddelen
toegepast.Zezijnweliswaardoeltreffend,maarkunnenaanleidinggeven
totvergiftigingbijmensen (volgenseenschattingvandeWHO1,1miljoen
gevallenperjaar,waarvan20.000metdodelijkeafloop)enschadeaanhet
milieu.Zijkunnentevenseenreeksvanandere,moeilijkbeheersbareproblemenveroorzaken,zoalsverstoringvannatuurlijke regulatiemechanismen
vanplagenendeontwikkelingvanresistentietegendezemiddelen.Mede
vanwegedezeproblemenmoetmeerbelangaaneenmilieuvriendelijkeen
geïntegreerdebestrijdinginontwikkelingslandenwordengehecht.
Hetvoorliggenderapportgeefteenbeknoptoverzichtvandetechnischeen
sociaal-economischeproblemeninontwikkelingslandenbijdebestrijding
vanplagenenziekteningewassenenvoorraden,envanvectorenvan

1) Vectorenzijngeleedpotigendieziektenoverbrengenbijmensendier
enbijgewassen.Indezenotawordtdetermuitsluitendgebruiktvoor
deoverbrengersvanmens- endierziekten.
2) Gewasbelagerszijnofweldierlijkeenplantaardigeorganismen(biotisch)ofwelomstandighedeninhetmilieu (abiotisch),diebeschadigingenkunnentoebrengenaanplantenenhunopbrengstnadelig
beïnvloeden.

ziektenbijmensendier.Voortswordendeproblemenrondomhetbestrijdingsmiddelengebruikbehandeldalsmedealternatievenvoorchemische
methodenendemogelijkhedenvoorgeïntegreerdegewasbescherming.
TenbehoevevanhetNederlandsehulpbeleidwordenaanbevelingengedaan.
Ditadviesrapportisgebaseerdopeengelijktijdigverschijnendachtergrondrapport "Gewasbescherming,VectorbestrijdingenBestrijdingsmiddelengebruikinontwikkelingslanden";uitgangspuntentenbehoevevanontwikkelingssamenwerkingwaarindehuidigestandvanzakenwordtbelicht
betreffendedeplagenbestrijdingenbestrijdingsmiddelengebruikinde
DerdeWereld.Voordeveterinaireaspectenvandevectorbestrijdingwordt
tevensverwezennaarhetL&V-rapport"Aspectenbijbestrijdingvandierziektenen-plageninAfrika",(1986).

1.2.Gewasbescherming
Hetoptredenvanziektenenplageningewasseniszeercomplexenwordt
gekenmerktdooreengrotedynamiek.Demeesteziekte-enplaagproblemen
zijnhetgevolgvanhetmenselijkingrijpenindenatuur.
Vooreengoedbegripvandegewasbescherming inontwikkelingslandenis
hetnoodzakelijkonderscheidtemakentussendetraditionelelandbouwen
decommerciële,marktgerichtelandbouw.Detraditionelelandbouwisvoornamelijkgerichtopdeproduktievanvoedselvooreigengebruik.Gewasbeschermingsmaatregelen,indientoegepast,zijndaarbijindeeersteplaats
gerichtophetzekerstellenvandevoedselproduktie.Bijdecommerciële
landbouwstaangewasbeschermingsmaatregelen inhetkadervanoptimaliseringvandeopbrengstenhetbedrijfsresultaat.Tussenbeidesystemenbestaateenheelscalavanovergangsvormen.
.
Indetraditionelelandbouwzijnziektenenplagenvaakendemisch van
aard.Zijwordengereguleerddoornatuurlijkevijanden,waardplantresistentieenbepaaldeweersomstandigheden.Indemarktgerichtelandbouwis
deeffectiviteitvandebiologischeregulatieechtersterkverminderd
doorareaalvergroting,teeltinmonocultureszondervruchtwisseling,
rassenkeuze (genetischhomogeenendooreenzijdigeopopbrengstgerichte
veredelingminderresistenttegenziektenenplagen)endoorintensief
gebruikvanmeststoffenenbestrijdingsmiddelen.
Demaatregelentervoorkomingofverminderingvanschadekunnenvanpreventieveofcuratieveaardzijn.Debelangrijkstepreventievemaatregelen
zijnquarantaine,hetgebruikvangezonduitgangsmateriaal,cultuurmaatregelen(bijvoorbeeldvruchtwisseling,mengteelten,wiedenvanonkruiden)
endeteeltvanresistenterassen.Delaatstemaatregelisvaakdeenige
mogelijkheidvanbestrijding.Hettoepassenvanresistenterasseniseenvoudig,milieuvriendelijkenrelatiefgoedkoop.Hetprocesvanresistentieveredeling isechterlangdurig,terwijldeverworven resistentiedoor
degewasbelagerdoorbrokenkanworden.
Vandecuratievemaatregelen,dietotdoelhebbendegewasbelagerzelf
uitteschakelen,ishetgebruikvanchemischemiddelendebekendste.

endemisch:gewasbelagerszijnpermanentaanwezig,maarveroorzaken
doorlageaantalsdichtheidweinigschade.

Dithebbenalsvoordeeldateensnelle,vaakdoeltreffendewerkingwordt
bereiktmitshetjuistemiddelophetgeëigendetijdstipenindecorrectedoseringwordttoegepast.Erzijnechterookgroterisico'saanverbonden.

Risico's
Debelangrijkstenadelenenrisico'svanchemischegewasbeschermingzijn:
-ontwikkelingvanresistentiebijgewasbelagerstegenbestrijdingsmiddelenbijintensiefgebruik;
-verschuivingvanonkruidfloranaartolerantesoorten;
-verstoringvanbiologischeregulatiedoorhetdodenvannatuurlijke
vijandenvandegewasbelagers,waardoordeplaagsnellerterugkomtof
secundaireplagen kunnenoptreden;
-vergiftigingvanmensendierdooralofnietchronischeblootstellingaanbestrijdingsmiddelenenhunresiduen;
-verontreinigingvanhetmilieumetrisico'svoorvergiftigingvande
hierinlevendeorganismen;
-stijgendekostenvanbestrijdingsmiddelengebruik.
Deontwikkelingvanresistentiebijgewasbelagersenhetoptredenvan
secundaireplagenleidenvaaktoteentoenamevanhetgebruikvan
bestrijdingsmiddelen.Dekansopschadelijkeneveneffectenwordthierdoor
aanzienlijkvergroot.Chemischebestrijdingvereistinverbandmetde
grotebiologischeactiviteitvandemiddeleneengrotevakkennis,goede
apparatuur,strikteveiligheidsmaatregelenenstriktecontroleopde
gestelderegels.Dezwakkeinfrastructuur,debestaandeleemtesinkennis
omtrenthetgedragenheteffectvanbestrijdingsmiddelenondertropische
condities,enonvoldoendeopleidinginontwikkelingslandenmakenhet
onvermijdelijkdathetaantalvergiftigingenenmilieu-ongevallenerveel
hogerligtdanelders.Verontreinigingvanhetmilieuheeftvaakernstige
gevolgenvoorhetwaterleven,vogelstand, (nuttige)bodemorganismenen
bestuivendeinsekten.

1.3.Geïntegreerdebestrijding
Genoemdeproblemenhebbengeleidtoteenhernieuwdebelangstellingvoor
niet-chemischebestrijdingsmethoden,zoalscultuurmaatregelen,waardplantresistentieenmechanischeenbiologischebestrijding.
Biologischebestrijdingmaaktgebruikvanreedsgevestigdeofuitheemse
natuurlijkevijandenvanjewasbelagersenisveelaleengoedkoopalternatiefvoorchemischebestrijding.Erzijnvooraltoepassingentegeninsektenenmijtenbekend.
Geïntegreerdebestrijding iseeneconomischverantwoordenduurzaam
systeemvangewasbescherming,bestaandeuiteencombinatievanbiologische,cultuurtechnische,genetischeenchemischemethoden,waarbijhet
gebruikvanmilieubelastendemiddelenzolaagmogelijkwordtgehouden.

2)
secundaireplagen:plagendieontstaandoordatnatoepassingvaneen
bestrijdingsmiddel,denatuurlijkevijandenvaneen
organisme,datzichvoordienniettotplaagkon
ontwikkelen,zijngedood.

Praktischbetekentdithetbijstureninagro-ecosystemenhetgeenkan
gebeurendoor:
* ontwikkelingengebruikvanwaardplantresistentie;
* zogeringmogelijkgebruikvanchemischebestrijdingsmiddelen;
*cultuurmaatregelenzoalswieden,verwijderenvanplantenresten,vruchtwisselingenmengteelten;
*hetregulerenvangewasbelagersmetbehulpvannuttigeparasieten,
roofvijandenenpathogenen;
* toepassingvanselectievemiddelenopbiologischebasiszoalsbacterieenschimmelpreparaten,geur-enlokstoffen (feromonen)incombinatie
metvallenenhormonen,diedeontwikkelingscyclusvaninsekten
verstoren;
* toepassingvanselectievemethodenzoalsgenetischebestrijding
(waaronderdesterielemannetjestechniek);
* toepassingvanchemischebestrijdingopbasisvanwaarschuwingssystemen
en/ofschadedrempels;
*ontwikkelingvanbestrijdingsmiddelenmetlagehumanetoxiciteiten
selectievewerkingenbetereapplicatietechnieken;
*verbeteringvanquarantainesystemen;
*verbeteringvanzaaizaad-enpootgoedvoorziening;
* schoningenontsmettingvanzaaizaden.
Vrijwelaldezemogelijkhedenzijninprincipeooktoepasbaarbijde
bestrijdingvanvectorenvanziektenbijmensendier,waarbijookmeer
specifiekopdievectorengerichtemaatregelenkunnenwordengevoegd,
zoalshetopruimenvanbroedplaatsenvan (malaria-)muskietenenhet
gebruikvanspecialevalleninhetkadervandetsetsevliegbestrijding.
Deecologischeomstandighedenindetropen,detraditioneleteeltmethoden
enhetfeitdatinsommigegebiedenhetgebruikvanchemischemiddelen
nogbeperktis,vormenvaakeengoedebasisvoordeontwikkelingentoepassingvangeïntegreerdebestrijding.
Degevolgenvanwelkingrijpendanookzijnechternooittevoorzienen
elkeingreepinditagro-ecosysteembetekentdanookonvermijdelijkhet
creërenvanecologische "niches",waarinvoorheenonbelangrijkegewasbelagersofvoorheenslechtsindewildevegetatievoorkomendeorganismen
eenkanskrijgennieuweproblementeveroorzaken.Landbouwbedrijven
betekentdanook:"nooitklaarzijn".Hetbetekentook:"hoeveranderlijkerenproduktieverlandbouwis,hoekwetsbaarderdezetevensistenaanzienvangewasbelagendefactorenuithetvoorgewassenvijandigemilieu".
Hoesnellerdeveranderingen,zoalsvooralnagestreefd inontwikkelingslanden,hoemeermenvoorbereiddienttezijnophetsteedsweerontstaan
vannieuweproblemen.
Inhetalgemeenbestedenbestrijdingsprogramma'sonvoldoendeaandachtaan
deeconomischeaspectenvandebestrijding.
Beschikbarekosten-batenanalysestonenaandatdebestrijdingskostenbij
geïntegreerdebestrijdinglagerkunnenliggendanbijdeintensievechemischebestrijdingbijgelijkblijvendeopbrengsten.
Datdeontwikkelingvangeïntegreerdebestrijdingtochveellangzamer
gaatdanvrijalgemeenwerdverwacht,heeftalsoorzaakdaterzeerveel
onderzoeknodigblijkttezijnomdebenodigdekenniseninzichttever
werven.Eengebrekkigeinfrastructuurenschaarsteaanfondsenvormen
veelaleenverderebelemmeringvoordeinvoeringervan.

1.4.Biotechnologie
Doordeontwikkelingentoepassingvanbiotechnologische techniekenkan
meninprincipesnellerenefficiënterplantenvermeerderenennieuwevariëteitenontwikkelen.
Toepassingen,dieophetgebiedvandegewasbeschermingsteedsbelangrijker (kunnen)worden,zijn:
-Hetmetbehulpvanweefselkweekproducerenvanvirusvrijeplantenuit
besmetteplanten.
-Hetinbouwenvanresistenties ingewassentegenschimmels,virussen,
insektenenanderebiotischeofabiotischegewasbelagers.
-Hetinvitrogenererenvanplantenmetnieuweeigenschappenenhun
vegetatievevermeerderingopgroteschaal.
-Hetgebruikvanmicro-organismenenbiologischactievestoffenalsbestrijdingsmiddel.
Naastdezepositievemogelijkhedenomdelandbouwproduktie teverbeteren
enhetgebruikvanbestrijdingsmiddelenterugtedringen,kunnenervoor
ontwikkelingslandenooknegatievegevolgenaanbiotechnologiekleven.Als
nadelenwordengeziendeconcentratievanhetonderzoekopproblemenin
degrootschaligecommerciëlelandbouwenhetinbouwenvanresistentietegenonkruidbestrijdingsmiddeleninbelangrijkevoedselgewassen.Ziehet
rapport"Biotechnologieenontwikkelingssamenwerking" datinopdrachtvan
DGIS-DPO/OTinmei1989werduitgebracht.

1.5.Grensoverschrijdendeplagen
Grensoverschrijdendeplagenbetreffendierlijkeorganismendiezichmede
doornatuurlijkekrachtenzoalswindenwaterovergroteafstandenverspreiden,epidemische
vormenaannemenendaardoorinternationaal
ingrijpenvergen.Beruchtisdeplaagontwikkelingvanwoestijnsprinkhanen
ondergunstigeklimatologischeomstandigheden,wierbestrijdingdoorde
leefwijze inzwermvormendeextrememobiliteitdemogelijkhedenvanafzonderlijkelandentebovengaat.Hetvoorkómenvanplaagvormingis
verrewegdebestemaatregel.Ditvereistechtergoedfunctionerende
nationaleeninternationaleverkennings-enwaarschuwingssystemeneneen
effectievebestrijding indebroedgebieden.
Inbijnaallegevallenwordengrensoverschrijdendeplagenmetchemische
middelenbestreden,echtermetweinigblijvendsucces.Omtrentdemilieueffectenvaninternationalebestrijdingscampagnestegengrensoverschrijdendeplagenisnogweinigbekend.
1.6.Vectorbestriiding
Eenaantalernstigehumaneendierlijkeziektenindetropenwordtdoor
vectoren (insekten,teken,mijten)overgebracht.Debestrijdingvanvec-

3)
epidemisch:gewasbelagers tredentijdelijkongewoonsterkopen
veroorzakendanveelschade.

torziektenbijmensengenietbijnaoveralhogeprioriteit.Deveehouderij
ondervindtwereldwijdveelnadeelvandoortekeneninsektenovergebrachteziekten.Overhetalgemeenkrijgtdecommerciëleveehouderijmeeraandachtbijdebestrijdingvandierziektendandenomadischeveehouderij.
Debestrijdingvandoorvectorenovergebrachte ziektenhoeft tweeaangrijpingspunten:
-hetbestrijdenvandeziekteverwekkerbijmensendierdoorchemotherapie,zodatdebesmettingsbronwordtopgeheven;
-hetbestrijdenvandevector,zodatdetransmissieonderbrokenwordt.
Hetbestrijdenvandeziekteverwekkerbehoorttothetterreinvande
humaneendiergeneeskunde;devectorbestrijdingvaltonderhethierbehandeldethema.Voorhetbestrijdenvanvectorenzijnpreventievemaatregelenzeerbelangrijk.Hettoepassenvanbestrijdingsmiddelenisechter
nogaltijddebelangrijkstecuratievemaatregelbijvectorbestrijding.De
ontwikkelingvanresistentiebijvectorentegenbestrijdingsmiddelen
neemtechterernstigevormenaan,vooralbijdievectorenwaarveelvuldigebehandelingnodigis(b.v.teken).Deresistentie-ontwikkelingwordt
nogversneldwanneerinlandbouwgebiedendezelfdemiddelenvoorplaagbestrijdingingewassenenvoorvectorenwordengebruikt,zoalsbijde
malariabestrijding.
Vanwegedezeontwikkelingenwordtveelaandachtbesteedaanhetonderzoek
naargeïntegreerdebestrijding.Hetgebruikvanroofvissenendebacterie
Bacillus
thuringiensis
biedtreedseengoedalternatiefbijdebestrijdingvanmuggen.Wellichtkunnenbinnenenkelejarengeïntegreerde
bestrijdingscampagnesdeplaatsinnemenvanchemischeprogramma's,zoals
bijdetsetse-bestrijdingalhetgevalis.
Demilieurisico'svanvectorbestrijdingzijnvoornamelijkgelegeninde
grootschaligheidvandemeesteoperatiesenhetfeitdatveelalinnatuurgebiedenmoetwordengespoten,inofbijopenwater.Debestrijdingsprogramma'sdieonderauspiciënvanofdoorinternationaleorganisaties
(EG,FAO,WHO)wordenuitgevoerd,gaanvergezeldvanintensieve
neveneffecten-rapportages,opgrondwaarvandetechniekenwordenaangepast.Dezecontroleontbreektmeestalindenationalecampagnesdoor
gebrekaanexpertise,aandachtoffondsen.
1.7.Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelenzijnchemischepreparaten,diespeciaalbestemdzijn
omgewasbelagers tedoden,aftewerenofinhunontwikkelingtebelemmeren.Voordeontwikkelingvangoedebestrijdingsmiddeleniseenhooggespecialiseerde,kapitaalkrachtige industrienodig.
Hetgebruikvanbestrijdingsmiddelenindelandbouwenveehouderijis
sterkafhankelijkvandematevanlandbouwontwikkeling.Hettotalegebruikscijfervoorontwikkelingslandenis4miljardUSdollarsperjaar.
Demiddelenwordenvooraltoegepastindecommerciëleteeltvanhandelsgewassenzoalskatoen,koffie,vruchtenengroenten.Hetgebruikinvoedselgewassenisinontwikkelingslandenmeestallaag.Wanneerechterde
overheidnationalezelfvoorziening inbepaaldevoedselgewassenzoals
rijststimuleertdoorsubsidiëringvanproduktiemiddelen,stijgtookhet
gebruikvanbestrijdingsmiddelenzeersterk.
Goedkopemiddelenwaarvanhetpatentverlopenis,wordenhetmeestgebruikt.Sommigeontwikkelingslandenhebbeninstallatiesopgezetwaarmet

deelsreedsverouderdeprocestechnieken,produkten (b.v.gechloreerde
koolwaterstoffen)gefabriceerdworden,welkeinWesterselandenverboden
zijnofwaarvoorgebruiksrestrictiesgelden.Gebrekkigonderhoudenhet
onvoldoende inachtnemenvanveiligheidsmaatregelentijdensfabricage,
distributieengebruikzijnoorzaakvangroterisico'svoorarbeiders,
handelarenenhetmilieu.

1.8.Infrastructuur
Hetgebruikvanbestrijdingsmiddelenendeinherenterisico'sdaaraan
verbondenvragenomeengoedontwikkeldemaatschappelijke infrastructuur
dieadequaatenefficiëntopheersendeproblemenkanreagerenendie
alertisophetontstaanvannieuweproblemen.
Hetgaathiernietalleenmaaromdirecteenpersoonlijkebelangenvan
individuenbetrokkenbijdeproduktie,maaromdievanvelen,inclusief
deconsumentendebewonerengebruikervanhetmilieu,waarvanhetproduktiesysteemeenonlosmakelijkonderdeelvormt.Vandaardenoodzaakvan
eensterkontwikkeldgevoelvanverantwoordelijkheidbijallebetrokkenen
envaneenbelangrijkerolvandeoverheid.
Denationaleoverhedenendeinternationaleorganisatieshebbentottaak
devoorwaarden (zie1.8.1.)tescheppenvooreenoplangetermijnverantwoordeenduurzamegewasbeschermingenvectorbestrijding.
Deprivatesectorheeftopdeeersteplaatsdeverantwoordelijkheidom
geëigendebestrijdingsmiddelenenapplicatie-apparatuurteontwikkelen.
Hetisvanhetgrootstebelangdatdooreengoedbeleidenregelgeving,
desamenwerkingtussendeprivateenpubliekesectorwordt
geoptimaliseerd.Hetiseenkenmerkvanontwikkelingslandendatjuist
dezeinfrastructuurnogonvoldoendeisontwikkeld.

1.8.1.Overheid
Vanwegedebelangrijkeplaatsdiedelandbouwindeeconomievanveel
ontwikkelingslandeninneemt,dienendebetreffendeoverhedende
voorwaardenvoorhetfunctionerenvandezesectorteoptimaliseren.
Overheidstakenophetthemagebiedzijn:
-regelgevinginzaketoelating,produktie,distributie,opslag,gebruik
enresiduenvanbestrijdingsmiddelen;alsmededecontroleopdenalevingvanderegels;
-toepassingvanquarantainemaatregelenenhetcontrolerenvanin-en
uitvoer;
-uitvoeringvanmaatregelen,terbestrijdingvanvectorenengrensoverschrijdendeplagenofhetbeschikbaarstellenvanhiertoegeschikte
middelen;
-bevorderenvangeïntegreerdebestrijding;
-verkenningenwaarschuwing;
-deugdelijkheidsbeoordelingvanbestrijdingsmiddelenen-methoden;
-onderwijsenvoorlichting;
-onderzoekopwetenschappelijk- enpraktijkniveau;
-beleidsvoorbereiding en-uitvoering.
Inveleontwikkelingslandenzijndevoordegewasbeschermingenvectorbe-

strijdingverantwoordelijkeoverheidsinstellingennietofnauwelijksop
huntaakberekend.Technischeenfinanciëlehulpvandonorenzalnoglang
nodigblijven,vooralbijhetondersteunenvandenationaledienstenbij
deuitvoeringvanbovengenoemdetaken,waarbijcoördinatiemetvoorde
anderevakgebiedenverantwoordelijkedienstenenmetinternationale
structurendienttewordenverbeterd.Tevenszalonderzoeknodigzijn
naardetechnische,sociaal-economischeenculturelefactorendiedeuitvoeringvanprojectenbeïnvloedenc.q.belemmeren.Ditvergtlangdurige
samenwerkingsprojecten,waarvandekwaliteitsterkzalwordenbepaald
doorhetinzettenvangespecialiseerdpersoneelinzowelontwikkelingslandenalsinNederlandzelf.
Genoemdeondersteuningbetreft:
-deformuleringvaneennationaalbeleid;
-deorganisatievandediensten;
-dewet-enregelgevingtenaanzienvantoelatingenimport
vanbestrijdingsmiddelen,dedistributieenopslag,veiligheidsmaatregelenendecontroleopdenalevingvanderegels
alsmedededaarvoornodigeinfrastructuur;
-deoprichting,versterkingofrehabilitatievanlaboratoria
tendienstevandetakenvanbetreffendeinstellingen;
-detoeleveringvandetechnischeuitrustingenmateriaal;
-onderzoekenevaluatienaardemilieu-effectenvanbestrijdingsmiddelen
enhunresiduen,voorzoverditnietophetterreinvanonderzoeksinstellingenligt;
-deopbouw,versterkingofrehabilitatievanquarantaine
dienstenwaaronderbegrependewetgeving,diagnostieken
organisatie;
-trainingpersoneelopverschillendeniveaus.
Nationaleoverhedenontbreekthetmeestalaanvoldoendekader,terwijl
hetbeschikbarekadernietinstaatisdenodigeverbeteringendoorte
voeren.Ditisvooraltewijtenaanonvoldoendekennis,ervaringen
opleidingophetvereisteniveau,dearbeidssituatie (lagelonen,
onvoldoendeperspectief),depolitiekeeneconomischesituatie(overheidsbeleid)endeweerstandtegenwerkbuitendestad.Deopleidingsprogramma'szijnonvoldoendetoegespitstopdespecifiekesituatievanhet
ontwikke1ingsland.
Evenalsindegeïndustrialiseerdewereldzouinontwikkelingslandende
landbouwvoorlichting eenrolbijdeinformatieverschaffingaanboeren
kunnenvervullen.Dezetaakwordtgrotendeelsdoorhetbedrijfsleven
ingevuld,wiervoorlichtir^vooralgerichtisophetvergrotenvanhet
gebruikvanbestrijdingsmiddelen.Goedevoorlichtingscampagnesvande
overheidhebbenopveleplaatsentotsuccesvolleontwikkelingengeleid.
Gebrekaaninformatieomtrentdeaardenomvangvanverliezeniswellicht
éénvanderedenenwaaromgewasbeschermingzo'nlageprioriteitheeftbij
veeloverheden.Erzijnweiniglokaleonderzoeksgegevensendezebereiken
vaaknietdegenenvoorwiezijzijnbedoeld.Fondsenvoorliteratuurvoorzieningontbrekenbijveeldienstenentechnischecommunicatieproblemenstaaneenverspreidingvanbeschikbare informatie indeweg.Gebrek
aaninformatie,deskundigheideneeninefficiëntambtelijkkader,speelt
metnameeenbelangrijkerolbijdebeoordelingsprocedurevoortoelating
vanbestrijdingsmiddelen.

1.8.2.Particulieresector
Departiculieresectoromvatmeerderecategorieën,dieruwwegkunnenwordeningedeeldindegebruikersgroependetoeleveringsgroep.Totdeeerstegroepbehorenlandbouwersenveetelersendestandorganisaties,het
bedrijfslevenendehuishoudens.Totdetweedegroepdebestrijdingsmiddelen-enspuitapparatuur industriemethaardistributie-en
voorlichtingsapparaatendehandelaren.
Deagrarischegebruikersgroep inontwikkelingslandenwordt geconfronteerdmetsteedshogerekostenvoorchemischebestrijdingenhetveelal
afnemendrendementervandoorondoelmatigetoediening,hetoptredenvan
resistentieensecundaireplagen.Dechemischeindustrieophaarbeurt
wordtbekritiseerddoormilieu-organisatiesenwordtdoorregelgeving
gedwongenhaarbeleidbijtestellen.Daardoorgroeitookindeprivate
sectordebereidheidtothetontwikkelenentoepassenvangeïntegreerde
bestrijdingsmethoden.Inditprocesspelenniet-gouvernementeleorganisaties (NGO's)eenbelangrijkerol.
Dewenselijkheidenhaalbaarheidvaninvoeringvanveiligereenefficiëntere,geïntegreerdebestrijdingsmethodenwordennietalleenbepaalddoor
debestaandebestrijdingstechnologieenonderzoekscapaciteiten,maarook
doorpolitieke,socialeeneconomischefactoren.Ditbrengtmetzichmee
datzowelvoordeboerenenhetbedrijfslevenalsvoordeoverheideen
taakisweggelegd.
Hetbedrijfslevendraagtinbelangrijkematebijaaninformatieverschaffingendeontwikkelingvanselectievemiddelenenpreparatenopbasis
vanbacterieënenschimmels.
Technologiepakketten (b.v.koppelverkoopvanherbicidenenproduktieve,
herbicide-resistente rassen)lijkenongewenst,omdatdezedeafhankelijkheidvanchemischemiddelenverhogen.

1.9.Internationalesamenwerking
Diverseinternationaleorganisatieszijnwerkzaamophetgebiedvangewasbescherming,vectorbestrijdingenbestrijdingsmiddelengebruik.Veelal
houdenzijzichbezigmetcoördinatie,onderzoek,voorlichting,regelgevingenbestrijding.OnderhenzijnzevenVN-organisaties,waarvanFAO,
WHOenUNEPhetinvloedrijkstzijn.Voordeintergouvernementelesamenwerkingbijdebestrijdingvanziektenenplagenzijninhetkadervande
InternationalPlantProtectionConventionzevenregionaleorganisaties
opgericht.Regionalebandennemenookinbelangrijkematedeelaande
gewasbeschermingenvectorbestrijding.Internationaleorganisatieswerken
samenmetdonorlandenbijdebestrijdingvanplagenzoalsdewoestijnsprinkhaan,detsetsevlieg,demalariamugendevectorvanrivierblindheid.
Erzijnverschillende internationalehulpprogramma'svoordebestrijding
vanacuteplagen,deontwikkelingenversterkingvandeinfrastructuur
voorgewasbeschermingenvoordeontwikkelingvannieuwebestrijdingsmethoden.Voorbeeldenzijnrespectievelijk:deFAOprogramma'svoor
sprinkhanen-engraanboorderbestrijding,hetCILSS-gewasbeschermingsprogrammaenhetFAO"GlobalProgrammefortheDevelopmentandApplication
ofIntegratedPestControlinAgriculture".
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Hetgewasbeschermingsonderzoekvindtvooreenbelangrijkdeelplaatsin
eenaantalgrote"InternationalAgriculturalResearchCentres",gelegen
inontwikkelingregio'sennauwsamenwerkendmetnationalecentra.
Het"InternationalCentreforInsectPhysiologyandEcology" (ICIPE)te
Nairobiishetenigeinternationaalgefinancierde instituutdatgeheel
gespecialiseerd isophetgebiedvanagrarische,medischeenveterinaire
entomologie.

1.10.Internationalerichtlijneninzakebestrijdingsmiddelengebruik
OpdeWorldConferenceontheHumanEnvironment (1972)hebbenWHO,FAOen
Wereldbankopzichgenomenomdeongewensteeffectenvan
bestrijdingsmiddelendieonderhunauspiciënwordengebruikt,toteenminimumtebeperken.Sindsdienzijndevolgendeinternationalegedragsregelsopgesteld.
1.DoorFAO:de"CodeofConductontheDistributionandUseofPesticides" (handel,wetgeving,veiligheid),onderschrevendoorGIFAPen
ELC,envanaf1989voorzienvaneenclausulediedeontvangendelanden
instaatsteltophandenzijndeleveringvangevaarlijkestoffente
verhinderen (dezogenaamde "PriorInformedConsent"-clausule).
2.DoordeWereldbank:internerichtlijnenvoorbeleidmetbetrekkingtot
gewasbeschermingsprogramma's enbestrijdingsmiddelenleverantiesen
gebruik (distributie,opslag,toepassing,selectie).
3.DeEG-verordeningmetbetrekkingtotexportvanbepaaldegevaarlijke
chemischestoffenwaaronderbestrijdingsmiddelen(kennisgevingsregeling).
4.De"UNEP-guidelinesforExchangeofInformationonChemicalsinInternationalTrade"(kennisgevingeninformatieverstrekkingmetbetrekking
totverpakkingenetikettering).
Nederlandheefthettotstandkomenvanbovengenoemdevierrichtlijnen
sterkbevorderdenberaadtzichinhoeverredenugeldendeNederlandse
vrijwilligeregelinginzakedeuitvoervangevaarlijkestoffenen
preparatentezijnertijdineenwettelijkeregelingdientteworden
omgezet.
Ophetgebiedvanrichtlijnenmetbetrekkingtoteffectiviteitvan
bestrijdingsmiddelen,toxiciteitsrisico's,toepassingsmethodenenregelgevingvoorproduktie,handelengebruikiseenaantalinternationale
organisatiesactief.UN-ESCAPenCIRADverzamelenenverstrekkengegevens
overdistributieenmanagementinAziëendePacific;het"International
RegisterofPotentiallyT~>xicChemicals"enhet"InternationalProgramme
forChemicalSafety"evaluerenpotentiëlegevarenenverschaffengegevens
omtrentchemisch/fysische enbiologischeeigenschappenvanstoffen.In
"UNEP'sGlobalEnvironmentalMonitoringProgramme"wordenresiduenin
voedselbeoordeeld,normenvoorbereidenonderzoekentraininggestimuleerdinsamenwerkingmetWHOenFAO.

11

2.

CONCLUSIESENAANBEVELINGENVOORSAMENWERKING

2.1.Uitgangspuntvandeaanbevelingen
Desituatie,waarindegewasbeschermingenvectorbestrijdingzich
bevindt,geeftwereldwijdaanleidingtotbezorgdheid.Dechemische
bestrijdingheeftookinontwikkelingslanden,watdemarktgerichtelandbouwbetreft,deoverhandendreigtmeerenmeerookindetraditionele
landbouwdoortedringen.Hetbesefisgroeiendedatdenadelenengevarenvandezeontwikkelingdevoordelenkunnenovertreffen.Tegenoverhet
kortetermijnvoordeelvansnelleeneffectievewerkingstaanlangetermijneffectenzoalsresistentiebijgewasbelagers,vernietigingvan
natuurlijkevijandenvandezeplagen,nadeligeneveneffectenvoordemens
envergiftigingenvervuilingvanhetmilieu.
Nietchemischebestrijdingsmethoden,inhetbijzonderdeveredelingvan
cultuurgewassen,hebbeninvelegevallensuccesgeboekt.Tochisernog
veelonderzoeknodigomeensamenhangendpakketvanbestrijdingsmaatregelenen-middelenteontwikkelen.
Bijhetzoekennaareensysteemvangeïntegreerdebestrijdingmoetrekeningwordengehoudenmethettypelandbouw-enbedrijfssysteemdatmenin
deverschillendeontwikkelingslandenen-regio'saantreft;derhalvemet
traditioneleofmarktgerichtelandbouwenveeteeltendeovergangsvormen
tussendezebeide.Indetraditionelevoedsellandbouwvindtdechemische
bestrijdingweinigenhooguitkleinschaligplaats,terwijlindemarktgerichtelandbouwchemischebestrijdinginhetalgemeenenmeestalgrootschalig (vliegtuigbespuiting)wordttoegepast.Ookdetraditioneleen
nomadischeveehouderijvereiseneenanderebenaderingdandecommerciële
grootschaligeveehouderij.Deverschillentussenlandbouw-enbedrijfssystemenzijnmedebepalendvoordewijzewaaropenhetsucceswaarmee
alternatievemethodenkunnenwordengeïntroduceerd.
Algemeenwordtveronderstelddatdechemischebestrijdingnietopkorte
termijnkanwordenvervangenofdrastischverminderd; inhetbijzonder
geldtditvoordebestrijdingvangrensoverschrijdendeplagenen
virusziekten.Tochwordt indehiernavolgende aanbevelingenervan
uitgegaan,datallemetNederlandse steunverlening teentameren
activiteitenophetgebiedvangewasbescherming envectorbestrijdingin
ontwikkelingslandengericht dienentezijnophetontwikkelenvan
geïntegreerdebestrijdingssystemen.Indegevallenwaarinchemische
bestrijdingnoglangeretijdzalmoetenwordengehandhaafd, zoalsbijde
bestrijdingvanwoestijnsprinkhanen, dienendezeactiviteitengerichtte
zijnophetontwikkelen"ntoepassenvanrelatiefminder schadelijkebestrijdingsmiddelen en-methoden.
EendergelijkbeleidsluitaanopdeuitgangspuntenvanhetBrundtlandrapport.Debetekenisvandatrapportisindeeersteplaatshieringelegendatookindekringvanpoliticienbeleidsmakersdewilwordtuitgesprokenininternationaalverbanddemensheid,denatuurenhetmilieute
behoedenvoorrampen,dieuiteenonverantwoordenonoordeelkundig
gebruikvandenatuurlijkehulpbronnenvoortvloeien.Indatkaderspeelt
degeïntegreerdebestrijdingeenbescheidendochessentiëlerol.

Aanbeveling 1
Projectvoorstellen,
waarbij financiering uit Nederlandse
fondsen wordt verzocht en waarin gewasbescherming en/of

ontwikkelingsvectorbestrijding
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het hoofddoel of een belangrijk
onderdeel vormen, worden getoetst
aan de
mate waarin zij direct of indirect
kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling
en bevordering van geïntegreerde
bestrijdingssystemen.
Hun prioriteit
zal
op die grond worden
vastgesteld.
2.2.Onderzoeknaarbestrijdingsmaatregelen
Deverschillendevormenvantraditionelelandbouwenveeteelthebbenin
vergelijkingtotdemarktgerichtelandbouwenveehouderijdecennialang
minderaandachtgekregenvoorwathetonderzoekophetgebiedvan
gewasbeschermingenvectorbestrijdingbetreft.Hetzijnjuistdemeest
kwetsbaregroepenvanderuralebevolkingdievoorhunbestaanopdeze
traditionelevormenvanlandbouwenveehouderijzijnaangewezen.
Aanbeveling

2

Bij onderzoek op het gebied van gewasbescherming
en
vectorbestrijding
wordt voorrang gegeven aan traditionele
landbouw en veehouderij.
Dit
geldt ook voor onderzoek ten dienste van grensoverschrijdende
plagen die
mede aan de traditionele
landbouw (en indirect
de veehouderij)
grote
schade kunnen
toebrengen.
Aanbeveling

3

Onderzoek ten behoeve van effectieve
bestrijding
van vectoren van ziekten
(slaapziekte),
malaria en bilharzia
onder meer de biologische
bestrijding
omstandigheden.
Aanbeveling

en milieuvriendelijke
bij de mens zoals
heeft hoge prioriteit.
onder specifieke

methoden ter
trypanosomiasis
Dit omvat
ecologische

4

Op het gebied van geïntegreerde
bestrijdingssystemen
zal voorrang worden
gegeven aan onderzoek
naar:
- De redenen voor, alsmede de betekenis
en de effecten
van,
gewasbeschermingsmethoden door de boeren toegepast in de traditionele
landbouw teneinde aanknopingspunten
te identificeren
voor het ontwerpen van een
onderzoeksprogramma.
- De betekenis
van gewassencombinaties
(mengcultures)
en
vruchtwisselingssystemen
(rotaties)
voor de onderdrukking
van ziekten,
plagen en
onkruiden,
daaronder begrepen het onkruidonderdrukkend
vermogen van
(nieuwe)
gewasvariëteiten.
- De rol van natuurlijke
regulatoren
van de populaties
van bodempathogenen en virussen en bacteriën in meervoudige
teeltsystemen.
- De rol van natuurlijke
vijanden van gewasbelagers
en
vectoren.
- Schadedrempels
ten behoeve van de
bestrijding.
- Duurzame resistentie
van gewassen tegen ziekten en plagen onder
uiteenlopende omstandigheden
(multi-site
testing)
en de plaats van de aldus
te ontwikkelen
variëteiten
in het
teeltsysteem.
- Selectiviteit
en selectieve
toepassing van bestrijdingsmiddelen
en hun
nevenwerkingen.
- Het ontwikkelen
en toepassingsmogelijkheden
van
biologische
bestrijdingsmiddelen
zoals bacterieen schimmelpreparaten,
alsmede van
geur- en lokstoffen
(feromonen) in combinatie met
vangsystemen.
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- Diagnostiek en detectiemethoden van ziekten en plagen ten behoeve van
de voorziening van gezond uitgangsmateriaal.
- Residuen van bestrijdingsmiddelen in het milieu en hun effecten.
- Ontwikkeling van toetsmethodes ten behoevevan milieu-risico-analyse
van bestrijdingsmiddelen in de tropen.
Aanbeveling5
Deprioriteit die aanonderzoekmoet worden gegeven zal van geval tot
geval afhankelijk zijn van de ernst van de plaag of vector en vande
vooruitzichten op resultaten binnen redelijke termijn.
Toetsstenen zullen onder meer zijn:
- de toepasbaarheid van de bestrijdingsmethode(n) in de lokale context,
waaronderbegrepenkennisniveau van voorlichters en boeren,
kosten/baten ratio, de draagkracht van de doelgroep en culturele acceptatie;
- de mate waarin de te onderzoekenonderwerpen passen in een voor het
betreffende gebied bruikbaar geïntegreerd bestrijdingssysteem;
- de mogelijkheid in het betreffende land tot samenwerking metandere
disciplines (in het bijzonder agronomie en veredeling), diensten (voorlichting, planteziektenkundige, medische en veterinaire diensten) ende
bevolking (on-farm research);
- in het geval van grensoverschrijdende plagen de mogelijkheden tot
samenwerking en coördinatie met de activiteiten van internationale
organisaties c.q. de wenselijkheid aan de activiteiten van die organisaties bij te dragen.

2.3.VoorlichtingenInformatievoorziening
Dedoorstromingvanonderzoeksresultatennaarvoorlichtingsdienstenen
viadezenaardebelanghebbendenenerzijdsenvaninformatieoverbehoeftenenproblemenvandebelanghebbendenviadevoorlichtingnaarde
onderzoeksinstellingenanderzijdslaatinveleontwikkelingslandenveel
tewensenover.
Zondergoedevoorlichtingbereikenvernieuwingenvanbovenslechtseen
kleindeelvandeakkerbouwersenveehouders.Voorwaarde iswelde
beschikbaarheidvanoponderzoeksresultatengebaseerdevoorlichtingsboodschappen.Hoewelhetgrotebelangvaneengoedgeorganiseerdeefficiënte
voorlichtingsdienstenvaneengoedopgezetvoorlichtingsprogrammawordt
onderkend,beperktdezenotazichtotdieaspectendieonmiddellijkrelevantzijnvoordegewasbeschermingenvectorbestrijding.
Deondersteuningomvatondermeerhetontwikkelenvanopgewasbescherming
envectorbestrijdingtoegespitstevoorlichtingsmaterialenenmethodieken.
Hierbijdienendebelangrijkerelevantedienstenoplandbouwkundig,
medischenveterinair,envoorlichtingskundig gebiedtewordenbetrokken.
Aanbeveling6
Projecten waarin mogelijkheden bestaan nauwe samenwerking tussen onderzoek en voorlichting te bevorderen hebbenprioriteit.
Voorlichters dienen
te wordenbetrokken bij het formuleren van de probleemstellingen voor het
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onderzoek ter ontwikkeling
tevens bij de implementatie
Aanbeveling

van geïntegreerde
van de praktische

bestrijdingsmaatregelen
toepassing.

en

7

In projecten met als doel de institutionele
opbouw, organisatie
van voorlichtingsdiensten
en in-service
training zal grote aandacht worden
besteed aan vaktechnische
ondersteuning
en zo nodig aan nascholing van
"subject matter" specialisten
op het gebied van gewasbescherming en de
bestrijding
van vectoren van mens- en
dierziekten.
Aanbeveling

8

De toegang tot zowel de produkt-informatie
met betrekking
tot
cologische
risico's
van stoffen,
beschikbaar via internationale
standen alsook informatie
over de mogelijkheid
van geïntegreerde
ding in ontwikkelingslanden,
zal worden
vergroot.

milieutoxidatabebestrij-

2.4.Onderwijs
Debeschikbaarheidvangoedopgeleidkaderophetgebiedvangewasbeschermingenvectorbestrijdingverschiltvanlandtotlandenvanregio
totregio.EenlandalsIndiaheeftnauwelijksbehoefteaanbuitenlandse
deskundigen.Insommigelandeniseenrelatiefgrootaantalgoedopgeleidedeskundigenaanwezigdochstaandeeconomischesituatie,slechteorganisatieengebrekeenfaciliteitenhunmotivatieeneffectieffunctionerenindeweg.Inveleanderelandeniserechtereengrootgebrekaan
zowelcompetentedeskundigenalsdenodigemiddeleneniserookgrote
behoefteaanin-servicetrainingoplagereniveaus.Eenuniformebenaderingvanhetonderwijsvraagstukisdanooknietmogelijk.Menzalmoeten
reagerenopdespecifiekebehoeftendievanlandtotlandverschillen.
Aanbeveling

9

In het kader van het samenwerkingprogramma's
op het gebied van onderwijs
en onderzoek met instellingen
in ontwikkelingslanden
zal in principe ook
aan de gewasbescherming
en de bestrijding
van vectoren van mens- en dierziekten een belangrijke
plaats worden ingeruimd. Deze samenwerking omvat
onder meer leerplan ontwikkeling
en de toelevering
van aan de lokale
situatie
aangepast lesmateriaal
en van uitrusting
en
apparatuur.
Aanbeveling
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a. Lokale specialisten
op het gebied van gewasbescherming
en vectorbestrijding
die participeren
in bilaterale
samenwerkingsprojecten
zullen
waar nodig in de gelegenheid worden gesteld bijscholingscursussen
en
verdere studie (MSc en PhD) te volgen.
b. In het onderwijs moet ook speciale aandacht gegeven worden aan de
opleiding van deskundigen die onderzoekers moeten begeleiden
of
in-service
training moeten verzorgen in voorlichtingsen
planteziektenkundige en veterinaire
diensten alsmede in diensten,
die zich op
het terrein van de volksgezondheid
bewegen ("training
of the
trainers").
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Aanbeveling

11

In opleidingen
op het terrein van gewasbescherming
en vee torbestrij
ding
zal steeds aandacht worden besteed aan de sociale,
economische en milieuhygiënische
consequenties
van interventies
op dit gebied en aan de
samenhang van onderzoek, voorlichting
en onderwijs in het belang van de
rurale
ontwikkeling.
Aanbeveling
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Na beëindiging
van de ontwikkelingssamenwerking
institutionele
samenwerking met eigen middelen
sten zoveel mogelijk worden
nagestreefd.

zal continuering
van de
en fondsen van die dien-

2.5.Planteziektenkundige.veterinaireengezondheidsdiensten
Indemeesteontwikkelingslandenbestaanregelsvoorhettoelatingsbeleid
endetoepassingvanbestrijdingsmiddelendochdekwaliteitendenalevingervanlatenmeestalveeltewensenover.
Knelpuntenzijnvaakhetontbrekenvaneensamenhangendoverheidsbeleid,
gebrekkigeorganisatie,regelgevingenhandhaving,tekortaangespecialiseerdedeskundigenengoedopgeleidlagerpersoneelengebrekaaninfrastructuurzoalslaboratoriatendienstevandecontroleopdenaleving
vanderegelstenaanzienvansamenstelling,toxiciteitenresiduenvan
bestrijdingsmiddelen.
Eenanderebelangrijketaakvanoverheidsdienstenisdeuitvoeringvan
eenquarantainebeleidvoorzowelplantmateriaalalsdieren.Hiergelden
dezelfdeproblemenalshierbovenomschreven.
Aanbeveling
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Assistentie
bij de institutionele
opbouw van overheidsdiensten
zal, na
voorafgaande vaststelling
van de behoefte, worden verleend op het
terrein
van onderwijs,
regelgeving,
fysieke infrastructuur,
quarantaine,
residuen
en
training.
Aanbeveling
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De samenwerking op het gebied van gewasbescherming
van deze diensten met instellingen
voor onderzoek
tingsdiensten
zal waar mogelijk worden bevorderd.
perspectieven
hiervoor bidden, zullen prioriteit
Aanbeveling

en
vectorbestrijdig
en met de
voorlichProjecten,
die goede
hebben.
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Bij de levering van bestrijdingsmiddelen
aan ontwikkelingslanden
en bij
de advisering
terzake zal in het kader van de
ontwikkelingssamenwerking
de grootst mogelijke zorgvuldigheid
worden betracht en zullen
aspecten
van humane toxiciteit,
effectiviteit
voor de beoogde toepassing,
effecten
op het milieu en mogelijke alternatieven
worden afgewogen.
* De FAO Code of Conduct, Prior Informed
gen dienen als
richtlijn.

Consent Clausule

en WHO bepalin-
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* Bij de inschakeling van het (Nederlandse) bedrijfsleven zal de naleving
van de Codeof Conducten Nederlandse exportregels worden vereist.
* Het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal op gang zijnde ontwikkelingen
op het gebied van geïntegreerde bestrijding niet mogen doorkruisen.

2.6.Projectformulering
Deproceduresvoorhettotstandkomenvaneenprojectzijnbeschreven
in
deInstructiebundelvanDGIS.Deprojectcyclus:identificatieformulering-uitvoering-evaluatiewordtinhetalgemeenookdoorandereopdrachtgeversgevolgd.
Ookgewasbeschermingsprojectenofprojectenwaaringewasbeschermingde
belangrijkstecomponentvormt,alsmedeprojectenterbestrijdingvanvectorenvanziektenvanmensendierkomenvolgensdezeprocedure
tot
stand.
Aanbeveling16
Deprioriteitsstelling
van een project op het gebied van gewasbescherming
of vectorbestrijding of met een gewasbeschermings-c.q.
vectorbestrijdingscomponentwordt bepaald door:
- de wensen en behoeften van het aanvragende land;
- de mate waarin de aanvraagpast binnen de aanbevelingen 1 t/m 15;
- de kans van slagen in het licht van de beschikbaarheid vanNederlandse
deskundigheid en institutionele
capaciteit enerzijds en die van de ontvangende instelling
anderzijds.
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3. ORGANISATIEVANDENEDERLANDSEBIJDRAGE
3.1.Noodzaaktotontwikkelingvanbeleid
DeNederlandseontwikkelingssamenwerkingkenteendoelgroepenbeleidmet
nadrukopdebevorderingvandesociaal-economische ontwikkelingvan
kleineboerenenarmebevolkingsgroepen.Eriseengrootaantalinstructiesvoordebestedingvanontwikkelingsgeldenenverderbestaaterde
politiekeopdrachtbijdeuitvoeringNederlandsedeskundigheidendienstenbijoverheidenprivatesectorgerichtinteschakelen.
Anderzijdsbestaatdenoodzaakomdeontwikkelingshulp efficiëntinte
zetten.Hiervoorzijnvoorstudiesenlandenbeleidsplannennoodzakelijk.
Omaanallebehoeftenenvoorwaardenovereenlangereperiodetegemoette
kunnenkomeniseenduidelijkgeformuleerdbeleidnoodzakelijk.

3.2.Beleidsontwikkeling
Debeleidsontwikkelingvoordeontwikkelingssamenwerking isdeverantwoordelijkheidvandeMinistervoorOntwikkelingssamenwerking.De
MinistervanLandbouwenVisserijheeftdaarineennevenverantwoordelijkheidendelegeertdezetaakaandecoördinerendedirectieOSL.OSLmaakt
gebruikvanadviesinstantiesalshetIACenoverlegorganenalsKOLenhet
SectoraalVerbandPlantaardigeProduktie.BeleidsadviezenzoalsweergegeveninthemarapportenwordenalsL&V-bijdrageaanBuZa/OSaangeboden.OSL
vertaaltbovendiendeadviezennaarprogramma'svoorlanden,waarmee
Nederlandeenontwikkelingsrelatie onderhoudt,inzogenaamdelandenbeleidsnotitiestenbehoevevanhetbeleidsoverlegmetBuZa/OS.Verderis
hetdetaakvanOSLomdeinzetvandeskundigheidvanuitL&Vtebevorderen.DaartoebevordertOSLeensystematischeregistratievanactiviteiten
binnenL&Vophetbetreffendegebiedenzorgtvoorinformatie-uitwisselingbinnenL&VenmetBuZa.

3.3.Samenvattingdeskundigheidopverschillendevakgebieden
Nederlandkanopdeverscheidenedeelterreinenvandegewasbescherming
eenbijdrageleveren,gestoeldopdelangjarigekennisenervaringdie
bijverschillendeuniversiteiteneninstituteninNederlandisopgebouwd.
Omeenstructurelebijdragetekunnenleverenaandevoedselproduktieen
gezondheidszorg inontwikkelingslanden ishetgewenstdatdebestaande
expertiseverderwordtuitgebouwd,endatspecialeaandachtwordtbesteed
aanhetontwikkelenvandeskundigheidophetgebiedvangeïntegreerde
bestrijdingvanziektenenplagenindetropischelandbouwenveehouderij.Deskundigheidopsociologischeeneconomischerelevantegebiedenis
eveneenszeerbelangrijk.
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Samenvattingdeskundigheidopverschillendevakgebieden
Gewasbescherming
quarantaine
cultuunnantrogeIon
onkruidbestrijding
fytopathologie
biologischebestrijding
chemischebestrijding
waardplantresistentie
voorraadbescherming
grensoverschrijdendeplagen

PD, IPO
LUW-Tropische p l a n t e r a e e l t
PD, KIT

LUW-PlantenoecologieenOnkruidkunde
CentraalBureauvoorSchimmelcultures,
LUW-Fytopathologie
LUW-Entomologie,IPO, VROM,
bedrijfsleven(KoppertBV)
PD,IPO,bedrijfsleven(Nefyto)
LUW,IVP,CPO,IPO,PAGV,
bedrijfsleven
PDSprenger-instituut,RPvZ,
KIT,bedrijfsleven,LUW-Entomologie
LUW-Entomologie,LUW-Toxicologie,
PD,bedrijfsleven

Bestrijdingvandoorvectorenovergebrachteziekten
chemotherapie
vectorbestrijding
neveneffecten

AMCA'dam,KUN,RUL,RIVM,DiergeneeskundigeFaculteitUtrecht,CDI,bedrijfsleven
LUW-Entomologie,CDI
LUW-Toxicologie,UvA,RIVM

Bestrijdingsmiddelen
onderzoek,eigenschappenen
toepassing
regelgeving
fabricageendistributie
humanetoxicologie
milieutoxicologie

PD,Staringscentrum (IOB),
bedrijfslevenNefyto
PD,VROM,WVC,SoZaWe
bedrijfsleven(Nefyto)
RIVM,medischefaculteiten,
diergeneesk.fac.Utrecht
RIVM,LUW-Toxicologie,CMLeiden,PD.

Voorlichting
gewasbescherming
vectorbestrijding

CADgewasbescherming
KIT,afdelingTropischeHygiëne

Instandhoudenvandeskundigheid
Eenbelangrijkpuntvanzorgishoededeskundigheid inNederlandophet
gebiedvangewasbeschermingenvectorbestrijdinginontwikkelingslanden
kwantitatiefenkwalitatiefkanwordenbehouden.
In1982steldehetMinisterievanLandbouwenVisserijdeAdviescommissie
PersoneelsbeleidOntwikkelingssamenwerking in,dieinnovember1982het
rapport "Deinzetvanlandbouwdeskundigeninontwikkelingssamenwerking"
deedverschijnen.Ditrapportbevateengrootaantalaanbevelingenten
aanzienvaneenloopbaanbeleid,uitzend-enarbeidsvoorwaarden,training
enbegeleidingsprogramma's enz.Mutatismutandisgeldendezeaanbevelin-
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genookdedeskundigenindegewasbeschermingenvectorbestrijding.Hoeweldezeuiteraardgeenbetrekkinghebbenopdedeskundigheiddiebuiten
hetMinisterievanLandbouwenVisserijistevinden,isdaareen
soortgelijkbeleidwenselijk.
Bovendienzijnhuidigebezuinigingennietbevorderlijkvooreenuitbreidingvanactiviteitenopdit terrein.Veelvanwat:erindeaanbeveling
staatheeftdanook(nog)geenuitvoeringgekregen.Welisereenversoepelingtotstandgekomenvanderegeling"verlofbuitenbezwaar"enheeft
eenopadviesvandeAdviescommissie ingestelde CommissievoorUitzendvoorwaardenenTarieveneengoederegelingmetDGISkunnentreffen.
Eenanderefactorvanbelangishetuitbestedingsbeleidmeteenvoorkeur
voorhetbedrijfsleven,datoverigensvoorontbrekendeeigendeskundigheidsub-contractenkanafsluitenmetonderzoek-enonderwijsinstellingen
vandeoverheid.Loopbaancontinuïteitvoordeskundigenmetervaringinde
DerdeWereldenuitbouwvanexpertiseaanuniversiteitenenandere
instellingeninNederlandblijvenonderdehuidigeomstandighedenpunten
vangrotezorg.
HetisoverigensookvangrootbelangdattenbehoevevanDGISvoldoende
capaciteitvoortechnischebeoordelingenadviseringinstandwordt
gehoudenomdelanden-ensectorbureaus inhetdagelijkswerktekunnen
bijstaan.Dezecapaciteitkandevormhebbenvaneenexterneondersteuningsgroep,dienauwsamenwerktmethetbureauTechnischeAdvisering
(TA).OnduidelijkheidopditpuntmaakthetvoorDGIS-medewerkersmoeilijkdeadviezenvanhetonderhavigerapportoptevolgen.

3.4.Uitvoeringvanprojecten
DGISheefttotnutoezowelprojectenineigenbeheeruitgevoerdalsuitbesteedaaninstituteneninstellingen.Inhetkadervandeuitbesteding
bestaatbijDGISvoorkeurvooruitvoeringdoorhetbedrijfslevenmet
delegatievandeverantwoordelijkheid.Deleveringvanbestrijdingsmiddelenwordtsomsrechtstreeksalstechnischehulpdoordelandenbureaus
verzorgd,maarwordtookvaakuitbesteedaanhetVIB.Hetonderzoekwordt
voornamelijkdoordeDLO-institutenendeLUWuitgevoerd.FAOisinternationaalaangewezenalsdecoördinerendeorganisatievoordesprinkhanenbestrijdingendedonoren,inclusiefNederland,kanaliserenhunbijdragen
danookviaFAO.Voordevectorbestrijdingzijnbijdragengeleverdaande
EG,WHOenWereldbank.
Gewasbeschermingsprojectenwordeninbilateraalenmultilateraalverband
uitgevoerd;delaatstevooralviadeFAOwaar,opditthemagebied,meerderepostendoorNederlanderswordenbezet.

3.5.Onderwijsentraining
BinnendeNederlandseontwikkelingssamenwerkingwordenalvelejarenbelangrijkefondsenbeschikbaargesteldvooronderwijsentraining.Al17
jarenwordtdoorhetIACdeInternationalPlantProtectionCoursegegeven.SindskortwordtdoordeLUWeenMSc-opleidingCropProtectionverzorgd.DoorhetESCAP/ARSAPprojectwerdintienAziatischelandeneen
traininginPesticideManagementopgezet,terwijldoorhetCILSS/DFPV
projectvoortrainingingewasbeschermingruimeervaringisopgedaanmet
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onderwijsinSahellanden.
HetnieuweDGIS-programmavoorsamenwerkingsverbanden (waarinondermeer
hetvroegerePUO-programmaisopgenomen)biedtmogelijkhedenvoorsamenwerkingophetgebiedvanonderwijsenonderzoekmetinstellingeninontwikkelingslanden.Overhetalgemeenwordthetbelangrijkgeachtdatgrote
projectenecuondorzoeks-en/oftrainingscomponentblijvenbevatten.
Ookvoordegewasbeschermingendestudievanmilieu-effectenzoudende
mogelijkhedenvanhetprogrammavoorsamenwerkingsverbanden,datgericht
isopontwikkelingvandeskundigheidmetnameinhetkadervanopbouwen
versterkingvaninstellingeninontwikkelingslanden,geëxploreerdkunnen
worden.

3.6.Advisering
DGISbeschiktophetgebiedvangewasbescherming,vectorbestrijdingen
bestrijdingsmiddelengebruiknietovereigendeskundigheid.Adviseringop
ditgebiedwordtdaaromverzorgddoorIAC,IPO,LUW,KIT,Ministerievan
L&V/OSL,PDen(opbeperkteschaal)doorparticuliereadviesbureaus.De
takenvanhetIAClatenzichalsvolgtomschrijven:
-adviseringoverprojectvoorstellen;
-adviseringomtrentuitbesteding;
-opbouweninstandhoudingvaneendeskundigenbestandenadviesoverde
inteschakelendeskundigen;
-adviseringaanDGIStijdensprojectuitvoering,eventueelmetprojectbegeleidingswerkgroepen;
-adviseringoverbeleidsvraagstukken insamenwerkingmetOSL;
-organisatieenuitvoeringvanopleidingen;
-evaluatie.
HetIACmaakthierbijgebruikvandeonder3.3.genoemdeinstellingen.

3.7.Organisatievaninzetbaarheid
Recentelijkzijnenkeleinstitutenendienstenertoeovergegaandeinzetbaarheidvaneigendeskundigheidteorganiserendoorhetbenoemenvan
eencoördinatorvooro.s.-activiteitenenhetinstellenvaneen
werkgroep.Ineenbeleidsvoornemenwordtnaderaangegevenwelkpercentage
vandetotalearbeidscapaciteitmaximaalbeschikbaarzalwordengesteld
eninwelkeveldenvandeskundigheid.Betreffendeinstellingenzijn:
LUW-entomologie,IPO,PD.
EenbetereafstemmingvanhetDGISrecruteringsbeleid tenaanzienvanassistent-deskundigenophetpersoneelsbeleidvanhetMinisterievanLandbouwenVisserijenvananderepotentiëlewerkgevers iswenselijkinverbandmethetinstandhoudenenblijvendbeschikbaarhoudenvantropenkennisen-ervaringophetgebiedvangewasbeschermingenvectorbestrijding.

