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I. Inleiding.
De onderhavige causerie heeft niet de pretentie'een gedegen
behandeling van het in hoofde genoemde onde:werp te zijn, in
de eerste plaats omdat spreker geen verpakkingsdeskundige is
en in de tweede plaat3 omdat hij niet in de gelegenheid is
geweest om een gedegen studie van het onderwerp te maken, .loch
slechts de Packaging Abstracts 1948-1951 kon doornemen en de
hierin vermelde litteratuur aanvullen met enkele gegevens uit
het kaartsysteem van het Proefstation voor Stroverwerking.
De organismen, die in verband met verpakkingen van belang zijn,
zijn voornamelijk de volgende: bacteriën, schimmels (event, gis
ten), insecten en knaagdieren. Het onderwerp kan misschien het
beste worden behandeld door de invloeden dezer groepen op ver
pakkingen afzonderlijk te bespreken.
II. Bacteriën.
Bacteriën zijn overal aanwezig en door haar geringe afmetingen
moeilijk buiten te sluiten. Zij tasten vrijwel alle natuurlijke
materialen (en verschillende kunstproducten) aan ert kunnen zeer
uiteenlopende omzettingen teweegbrengen ; ze beschikken veelal
over een zeer groot aanpassingsvermogen. Voorwaarden voor haar
ontwikkeling zijn een zeker minimum vochtgehalte en aanwezigheid
van voedsel, terwijl haar activiteit sterk toeneemt met de tempera
tuur. Veel bacteriën kunnen met zeer wei.ni : zuurstof toe of ont
wikkelen zich juist bij afwezigheid hiervan. Uiteraard zijn alle
voedingsmiddelen "gefundenes Fressen" voor bacteriën, 'naar papier
en carton kunnen ook worden aangetast (in het algemeen plantaardige
celwanden, die niet veellignien meer bevatten). Zelfs zijn er
bacteriën bekend, die onder bepaalde voorwaarden de corrosie van
ijzer sterk kunnen versnellen i
Een aardige illustratie var: het vermogen van bacteriën om door
nauwe spleten te kruipen vindt men in een artikel van Sanders.
Ingeblikte levensmiddelen worden door verhitting gesteriliseerd
en daarna gekoeld door de blikken in water te plaatsen. Door de
koeling ontstaat in het blik een vacuum, dat door volgent» alle
beproevingen perfecte felsnaden wat water naar binnen zuigt. Als
dit water nu bacteriën bevat, kan bederf optreden. Door sterili
satie van koelwater met Cl-, kan dit gevaar sterk worden veran
derd.
Bij gebruik van papier en carton voor verpakking van voedingsmidde
len doet zich de vraag voor, in hoeverre deze materialen reeds
ex origine met bacteriën kunnen zijn besmet. Nu is het een feit,
dat men in de papier- en cartonfabrieken nog wel eens last
heeft van "slijm", dat zich in allerlei hoeken en gaten van het
watervoerende systeem kan ophopen en vastzettenc Dit slijm be
staat dan uit bacteriën, schimmels, wieren
oerdiertjes met
harslijm, vezels, vulstoffen e.a. bij de papierfabricage gebruik
te materialen. Het slijm geeft natuurlijk allerlei bezwaren, zo
dat men de vorming ervan probeert tegen te gaan, waartoe men o.a.
aan de papierstof in de hollander of elders in het systeem bacteri- en fungicide stoffen toevoegt.
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Hiervoor worden vooral organische kwikverbindingenx•' als phenyl-Hg-acetaatx) Voor formules der genoemde verbindingen zie bijlage.

acetaat (3-12 g/ton, continu of intermitterend) en pentachjoorphenol (naar schatting + 100 g/ton) gebruikt; ook aanbevolen is
preventol (2,-'-dioxy-5>5'-dichloordiphenylmethaan, 42 g/ton).
De vraag is nu, in hoeverre deze verbindingen door papier worden
vastgehouden en schadelijk kunnen zijn, indien dit papier in con
tact komt met levensmiddelen.
Voor preventol beweert Hortey, dat dit onschadelijk is. PCP werkt
als vaste stof sterk irriterend op slijmvliezen van neus en keel.
De organische Hg-verbindingen zijn giftig, alhoewel niet zo
sterk als sublimaat. Over de retentie in de papierbaan lopen de
gegevens uiteen: volgens Brown & Harrison komt bij kraftpapier
slechts een klein deel in het papier terecht, terwijl lund^ren
bij krantenpapier spreekt van 9C$ retentie; mogelijk hangt de
retentie af van de aard der gebruikte grondstof. In elk geval gaat
het toch maar om enkele mg/kg papier of carton, waarvan uiteraard
slechts een fractie in het erin verpakte voedsel terecht zal komen.
In een artikel, dat gaat over het onderzoek van fungiciden op
werkzaamheid tegen pathogene schimmels, vermeldt Barail, dat van
de 300 onderzochte verbindingen alleen hogere alkylphenyl-Hgderivaten voldoende onschadelijk voor de mens zijn om voor toe
passing in aanmerking te komen.
Behalve de eventuele toevoegingen van slijmbestrijdingsmiddelen
is er bij de papier- en cartonfabricage nog een ander bacteriedodend agens werkzaam, n.l. de droging bij hoge temperatuur op
de droogcylinders. Shema vermeldt, dat bij een cartonmachine op
de droogpartij het aantal-bacteriën tot 5.7% van dat in de natte
cartonbaan werd gereduceerd ei dat de coli-achtige bacteria, ook
de meest hittebestendige, alle werden gedood. Dit laatste is van
belang, omdat Bacterium coli (de gewone darmbacterie) algemeen .
als indicatie van de mogelijkheid tót voorkomen van pathogene
darmbacteri'ën in water en melk wordt gebruikt.
Over het voorkomen van bacteri'én in het gerede papier en in
papierproducten zijn in de Verenigde Staten verschillende groot
opgezette onderzoekingen verricht, o.a. door de American Paper &
Pulp Association (Shema)en door Reed aan .de universiteit van
Syracuse, in samenwerking met de papierindustrie. De eerstgenoem
de onderzoekingen hebben aangetoond, dat coli-achtige bacteriën
afwezig waren en 'dat het totale aantal bacteri'én zeer laag is;
bij uit oud papier vervaardigd papier kan het aantal bacteriën
echter vrij hoog zijn. Het onderzoek te Syracuse had betrekking
op verpakkingen. Het aantal bacteri'én per eenheid hield geen
verband met oppervlak of inhoud, wat op besmetting bij de vervaar
diging der verpakkingen en niet op ex origine in het materiaal
aanwezige bacteri'én wijst.' Gemiddeld werden op de telplaten
6.5 koloni'én per eenheid gevonden en )>99?» der onderzochte eenheden
had <C 35 koloni'én. Coli-achtige bacteri'én waren wederom steeds
afwezig.
Uit deze gegevens blijkt wel, dat papier over het algemeen een
uit hygi'ênisch oogpunt zeer betrouwbaar materiaal is.
Dit neemt niet weg, dat. er toch nog wel is gezocht naar andere
dan de genoemde verbindingen, die een goede bacteri- en fungicide
werking paren aan een geringe giftigheid voor warmbloedige dieren
al3 ratten en muizen. Dat men daarbij tot op het eerste gezicht zon
derlinge buitenplaatsen kan komen, bewijst een artikel van Rogers
van 1949, waarin ß -oxy-aethylpyridinium-2-benzothiazylsulfïde
wordt aanbevolen voor geb'ruik in papierverpakking voor levensmidde
len.
Ter illustratie van het vermogen van bacteri'én om ook niet in de
natuur voorkomende stoffen aan te tasten zij gewezën op een artikel
van Preeroan c.s., die het optreden van bacteriën in oplossingen
van carboxymethyl- en van methylaethylcellulose met aantasting
dezer cellulosederivaten vermelden.
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III. Schimmels.
Wat in de aanhef van II over bacteri'én is gezegd, geldt in
hoofdzaak ook voor schimmels, met. dit verschil, dat deze
bijna steeds zuurstof nodig hebben voor hunt ontwikkeling.
Onder de schimmels zijn er een aantal, die ook verhoute
celwanden aantasten en dus bij voldoende vochtigheid en
temperatuur houten verpakkingen kunnen vernietigen.
Om te beginnen enige staaltjes van de aantasting door schim
mels van materialen, waarvan men dit op het eerste gezicht
niet zou verwachten.
Klemme & Watkins vonden, dat polytheen met molecuulgewichten
van 1.000 - 10.000 en poly-isobuteen (Oppanol) van molecuul
gewicht 10.000 door verschillende veel voorkomende schimmels
merkbaar werden aangetast en wel des te sterker, naarmate het
raolecuulgewicht lager is; polytheen en poly-isobuteen van
hogere molecuulgewichten, poly trifluoorchlooraetheen en
aethylcellulose werden echter niet aangetasj. Cellulose-acetaat
vertoonde een zwakke aantasting, terwijl cellulose-nitraat be
hoorlijk werd aangetast.
Ook Leutzritz vermeldt een geval van schimmelaantasting van
cellirlosenitraatlak bïj langdurige expositie in de tropen,
ondanks het feit, dat deze lak een kwikfungicide bevatte, dat
echter waarschijnlijk op den duur werd uitgeloogd. P-phenylphenolformaldehyde-houtolievernis werd onder dezelfde voor
waarden niet aangetast. Een phenolformaldehyde-houtmeelcompositie werd in grond, die hout schimmels bevatte evenmin aange
tast.
Teltel en Berk deden soortgelijke ervaringen op bij kraftpapier- met een deklaag van p-phenylphenolformaldehydevernis.
In een anoniem artikel wordt voorts medegedeeld, dat phenolharslijmen bestand zijn tegen rnicro-organismen; hetzelfde
geldt voor ureumformaldehydelijmen, die geen of tot 33% houtraeel bevatten, doch dergelijke lijmen met meer dan 50$ houtmeel
worden wbl aangetast.Zoals bekend, worden aan kunststoffen als Polyvinylchloride
bij verwerking tot foli'én vaak weekmakers toegevoegd om een
soepel product te verkrijgen. Berk heeft nu de inwerking nage
gaan van enkele schimmels op PVC-foli'ên, die verschillende
weekmakers be¥atten, door deze foliën te leggen op een laag
agar, die minerale zouten bevatte en met de betrokken schim
mels was geënt. Bij gebruik van dibutylsebacaat als weekmaker
bleek een der schimmels zich te ontwikkelen waarbij in 6 weken
de treksterkte van de folie met 63i» toenam, doch de rek bij
breuk met 67?» daalde. Kennelijk had de schimmel de weekmaker
aangetast, waardoor de folie stijver (en dus brosser) was ge
worden, zonder dat het PVC zelf was veranderd. Bij foli'én met
di-octylphthalaat of butadie'énacrylonitril als weekmakers trad
geen noemenswaarde verandering in treksterkte en rek op. Deze
proefnemingen tonen wel aan, dat schimmels soms op a priori
onverwachte plaatsen nog iets van hun gading kunnen vinden.
Een aantal artikelen behandelt de toevoeging van fungiciden
aan bouwplaten, carton, papier of kurkplaten.
Barail heeft zich bezig gehouden met het onderzoek van met
4^ verschillende fungiciden behandelde papieren wikkels en
komt tot de volgende conclusies:
chloorverbindingen zijn zeer effectief bij incorporatie in de
papierstaf, wat technisch .wel de aantrekkelijkste methode van
"toevoeging is. Pentachlooiphenol en koperverbindingen geven
> k goede resultaten, maar zijn betrekkelijk giftig, terwijl ze
dcor reuk, reap, kleur bezwaren kunnen opleveren. Ook hier
komt ü. tot de slotsom, dat organische Hg-verbindingen met
lange zijketen de beste resultaten geven omdat ze niet*-giftig
-of-
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-irriterend zijn bij gebruiksconcentraties en een langdurige
werking uitoefenen.
Harvey vermeldt bij glassine papier goede resultaten met dichloordimethylsuccinaat. In agar voedingsbodems gaf 0.0001$ remming
der ontwikkeling van alle onderzochte schimmels. Pentachloorphehol
in een of andere vorm geeft volgens verschillende onderzoekers
(o.a. Gray & Martin» Cruickshank) een goede bescherming zowel
bij papier en carton als bij bouwplaten. De concentraties in
het materiaal, voorzover vermeld, bedragen onkele 0.1%. Afzon
derlijke vermelding verdient de toepassing van Cu-pentolaat
(Behr & Hubart, Jr.) in isolatieplaat, dat met goede retentie
( êr 33%) kan worden geïncorporeerd door liet in de hollander uit
îîa-pentolaat en CuSO^ te laten ontstaan.
Behandeling met asfaltbiturnen op enigerlijk wijze geeft volgens
Bnglerth geen resistentie tegen schimmels. Gray & Martin beweren'
zeif:3, dat met Dowicide G (vermoedelijk Na-pentolaat) behandeld
papier, dat van een bitumendeklaag is voorzien, niet schimmelbesten•
dig is, tenzij het biturnen '% PCP bevat. Onbehandeld papier,
dat met PCP-houdend bitumen is geïmpregneerd, is alleen resistent,
wanneer de impregnering zeer grondig is geschied.
IV. Insecten.
De inseete-i, die op verpakkingsgebied een rol spelen, zijn vooral
termieten, kakkerlakken en bepaalde soorten kevers en mottenlarven. De termieten zijn ook berucht als houtaantasters en zijn
dan ook waarschijnlijk wel de enige der genoemde insecten, die
in staat zijn verpakkingen van papier, carton en hout zelf als
voedsel te gebruiken; de anderen streven er slechts naar om via
openingen in de verpakking of eventueel door deze heen de inhoud
te bereiken, voorzover deze van hun gading is.
Een der methoden om insectenbeschadiging van verpakte goederen
te voorkomen is dus de toepassing van een zodanige verpakking,
dat de dieren geen toegang naar de inhoud kunnen vinden, waarop
Burton heeft gewezen. Gas- en vacuumverpakking is afdoende maar ver
eist een stijve omhulling. Stijve omwikkeling met foli'én kan ook
bevredigende resultaten geven, indien de inhoud geen geur afgeeft,
waardoor insecten woruen aangelokt; in elk geval moeten de e.enheden echter zeer zorgvuldig worden dichtgeplakt, zodat er geen
barstje is, waardoor een (in casu meestal klein) insect kan krui
pen.
Een veel toegepast middel ter bestrijding van insecten in pakhuizen
en ook bij opslag in silo's e.d. is de behandeling met insecticiden
in gas- of dampvorm, b.v. blauwzuur, aetheenoxyde of methkllylchloride. Teneinde na te gaan of het insecticide ook binnen in de ver
pakking zijn werk heeft gedaan, steekt -non kooitjes 'met proefinsecten door gasdicht afgesloten openingen in de verpakking; bij
meerwandige papieren zakken gaat dit zonder deze te beschadigen
(zie Anon}.
Een drietal onderzoekers (Beckley, Parkin en Misra) hebben zich
bezig gehouden met do behandeling van jute en katoenen zakken,
gevuld Tiet gram, meel, e.d., tegen aantasting door graanklanders,
meeltorren en dergelijke. Beckley rapporteert succes met 1-lb
py*i"ethrumpoeder per zak tegen klanders, terwijl Parkin heeft
ge'^xcerce^rd met DDT tegen verschillende kevers. Hij kreeg reeds
succes met
op za'.:kenmateriaal bij niet zwuar besmette zakken,,
maa"- voor> zware gevallen beveelt hij 5% in dicht geweven stof aan.
Misra heeft ook goede resultaten met DDT, zowel tegen de roestrode
me eltor(0.'>!)$) iïs tegen de rijstklander (0.31-1.72^). Gammexaan
da:j re r tegen was onwi- ^kzaarn tede meel tor, ma i r werkte sterk op
de rijstklander bij
0? - O.Oöfl i Het is trouwens een vaak, zo
wel bij fu"gicideri als bij Insecticiden waargenomen, verschijnsel,
dat de gevoeligheid van verschillende organismen voor een bepaalde
stof sterk uiteen kan lopen. Volgens Misra is het echter niet
mogelijk om aantasting door insecten geheel te voorkomen door
, ,
-alleen-

alleen de zakken te behandelen.
Een merkwaardige vondst is de insectenafstotende werking
van een imprégnéring. van papier en carton met verzadigde oplos
singen van bepaalde zouten, vooral NH^Cl, door Frings. Om
vochtopneming der aldus behandelde papieren tegen te -gaan»
beveelt hij behandeling met paraffine aan. Zowel kakkerlakken
als meeltorren bleken dergelijk papier te versmaden. Ook
Frings legt de nadruk op de noodzaak van stijf inwikkelen en
zorgvuldig dichtplakken.
Sen aardig voorbeeld van een insect, dat normaliter niet
schadelijk is, maar in bepaalde gevallen toch kwaad zou
kunnen doen, is het zilvervisje, dat nogal eens voorkomt in oude
boeken of tussen lange tijd in een enigszins vochtige atmosfeer
bewaarde papi eren. Laibach vond n.l. , dat dit insect geen natuur
lijke cellulose of acetaatzijde, maar wel viscose- en koperoxydeamraoniakzijde aantast. Met sterke natronloog behandelde (gemercerisèerde) en gerijpte rayoncelstof werd evenmin aangetast, doch
wèl wanneer dit materiaal nog verder was mishandeld door vgrhitting in een zwakke HCl-oplossing gedurende 24 uur op 60 .
De termieten verdienen wel een afzonderlijke bespreking. Hisra
vermeldt in zijn reeds genoemde publicatie, dat DDT ook een
aanzienlijke bescherming van zakken tegen termieten verleent,
terwijl V/olcott hetzelfde rapporteert voor een Westindische
'houtsoort, die 10 min. in een 2% TTT-oplossing in benzeen was
ondergedompeld. Chamberlain en Hoskins onderzochten een groot
aantal stoffen op gescMktheiû voor de behandeling van papier en
ander zakkenmateriaal vöor voedselverpakking tegen termieten.
'Gammexaan, DDT en 3.5-dinitrocresol bleken zeer effectief, spe
ciaal bij incorporatie in de paraffine, waarmede het materiaal
was geïmpregneerd; gammexaan en DNC worden echter ongeschikt
geacht vöor voedselveçp.akking.
In hun artikel over Cu-pentolaat als fungicide in isolatieplaten
vermelden Behr & Hubert Jr. tenslotte, dat aldus behandelde, platen ook resistent zijn tegen termieten.
Men moet bij termieten er wel op bedacht zijn, dat deze dieren
uiterst vraatzuchtig zijn en gebruik maken van het kleinste plek
je onbehandeld materiaal om to'ch hun doel te bereiken; houtwerk
moet dan ook werkelijk over de gehele oppervlakte worden behan
deld, daar de termieten anders via een klein plekje achter het
- behandelde oppervlak kunnen komen en het betrokken voorwerp
geheel vernietigen op een dun laagje na.

V. Knaagdieren.
Ook deze dieren beperken zich ertoe om door de verpakking de in
houd te bereiken. Ratten en.muizen zijn berucht wegens de enorme
schade, die ze in voedselvoorraden kunnen aanrichten en worden
door hout en lood b.v. niet tegengehouden.
Noll heeft een aantal chemicali'én op hun afstotende werking in
papier en papierverpakking tegen knaagdieren onderzocht. De betrok
ken stoffen waren in de hollander toegevoegd." De beste uitkom
sten kreeg hij met de Ba-zouten van nitro- en chloorphenolen en
van bepaalde aromatische sulfojizuren als naphthofeeel. Kveneens
effectief waren de Ba-derivaten van mercaptobenzo^thiazool en
van o-oxydiphenyl. Noll voegt hier echter aan toe, dat men met
dergelijke stoffen w¥T~kan voorkomen, dat de dieren het verpak
kingsmateriaal stukknagen, maar niet, dat /e het stukscheuren
mey hun nagels, iets v/at met dichtgeplakte, -gevouwen of -genaai
de papieren zakken met levensmiddelen nogal eens schijnt voor
te komen»
-Hampel-

Hampel en de Armour Research Foundation vermelden nog de behan
deling van cartonverpakkingen met Na-silicofluoride als afweermid
del tegen knaagdieren, dat volgens Armour ook werkzaam is tegen
schimmels, termieten en kakkerlakken. Het is ook giftig voor
warmbloedige, maar wordt door Hampe1 niet als gevaarlijk beschouwd.
Zelfs een zeer geringe hoeveelheid NagSiFg in hun voedsel maakt,
dat ratten het niet aanroeren.
VI. Slotopmerkingen.
Wanneer we het gehele terrein overzien, dan valt het op, dat,
hoewel vele en velerlei verbindingen als biociden in verpakkingen
en voor andere doeleinden worden toegepast, er toch enkele
categori'én zijn, die bij zeer uiteenlopende groepen van orga
nismen op de voorgrond treden. Dit geldt vooral voor de chloor- en
nitrophenolen, maar daarnaast in mindere mate ook voor mercaptobenzothiazool en voor de organische kwikverbindingen. De aromatische
en hydro-aromatische Cl-verbindingen schijnen echter wel speciaal
als insecticiden werkzaam te zijn.
De keuze van het te gebruiken middel zal in de practijk vaak
niet eenvoudig zijn, daar het aan vele zeer uiteenlpende en soms
tegenstrijdige eisen moet voldoen. In de eerste plaats moet het
middel in de vorm, waarin het wordt toegepast werkzaam zijn, waar
bij uiteraard de prijs een belangrijke rolt speelt: Hg-verbindingen
zijn duur, maar men kan met zeer geringe hoeveelheden volstaan.
Een moeilijkheid in dit verband is voorts het reeds genoemde grote
verschil in werkzaamheid t.o.v. versehillenae organismen, die in
bepaalde gevallen naast elkaar kunnen voorkomen; ook dreigt hierbij
steeds het gevaar van het ontstaan van resistente rassen, wat zich
bij vliegen en muggen met DDT reeds èp vele plaatsen heeft voorge
daan.
De giftigheid voor de mens kan een belangrijke factor wezen, even
als geur en kleur van het betrokken middel (bezwaar van Cl-, resp.
nitrophenolen en Gu-verbindingen).
Dan moet de incorporatie van het middel in het betrokken materiaal
zonder al te veel moei be en kosten mogelijk zijn. Bij papier en
carton is toevoeging aan de hol'lander zeer aantrekicelijk, mits
de retentie voldoende 'hoog is, i.v.ra. de prijs. Behandeling van het
gerede materiaal met oplossingen van het middel in organische op
losmiddelen is duur en veelal gevaarlijk met het oog op brandbaar
heid en/of giftigheid van het oplosmiddel (en wat giftigheid be
treft, bok van het middel zelf).
Men mag wel aannemen, dat er geen universeel biocide bestaat. Men
zal dus in bepaalde gevallen wel aangewezen zijn op mengsels van
verschillende middelen, terwijl er zich, zoals bij aantasting door
knaagdieren, gevallen kunnen voordoen, dat geen enkel biocide helpt
en men zijn toevlucht moet nemen tot een ondoordringbare (en dus
dure) verpakking of tot het knaagdiervrij maken en houden der
betrokken ruimte door gassing, zorgvuldige afsluiting of het
plaatsen van vallen mat lokaas.
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