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Bestrijden met gassen kritische kanttekeningen
Van de toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn gasvonnende en gasvormige
rniddelen (doorgaans methylbromide) de meest giftige. Zij vormen een
potentieel gevaar voor degene die deze 111iddelen toepast, voor de directe
omgeving en voor het milieu. Bestrijden met methylbromide tast namelijk de
ozonlaag aan. Slechts indien de noodzaak ervan kan worden aangetoond en er
geen (minder schadelijke) alternatieven voorhanden zijn, is het gebruik van
methylbronzide in Neder.land toegestaan.
BEWIJS VAN KENNIS EN KUNDE
In de Nederlandse wetgeving zijn regels opgesteld
om de toepassing van deze giftige bestrijdingsmiddelen met zoveel mogelijk zorg te omringen.
Wettelijk is vastgelegd dat voor toepassing van deze
middelen een zogenaamd 'bewijs van deskundigheid' vereist is. Zo'n bewijs wordt uitgereikt nadat
het theorie-examen van de cursus 'gassingsleider'
met goed gevolg is afgelegd, en nadat (aansluitend
binnen een jaar) een praktijkproef ten overstaan
van de Arbeidsinspectie correct is uitgevoerd. Een
'bewijs van deskundigheid' blijft vijf jaar geldig.
Daarna moet een nieuw bewijs worden aangevraagd. In de praktijk is dat slechts een formaliteit
en wordt het nieuwe bewijs vrijwel direct op aanvraag toegekend.

De cursus 'gassingsleider' wordt gegeven door
de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO) Wageningen en bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens de
7 lesdagen komen de wettelijke voorschriften
aan de orde, alsmede gezondheids- en milieuaspecten. De te bestrijden diersoorten en de te
gassen producten, materialen of objecten
worden uitgebreid behandeld. In het lesprogramma wordt de techniek van het gassen
behandeld en worden de eigenschappen van
methylbromide, blauwzuur en fosforwaterstof met elkaar vergeleken. Ook wordt aandacht besteed aan
~
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Wageningen

HOE GEVAARLIJKER ,
HOE MINDER STRENG?!

AANTOONBARE NOODZAAK
Ook het gebruik en de toepassing van de gassen zelf
zijn aan wettelijke voorschriften gebonden. De
opsporingsambtenaren van de Inspectie Milieuhygiëne, Arbeidsinspectie en de Keuringsdiensten
van Waren zien toe op de juiste naleving hiervan.
Eén van die voorschriften is dat de noodzaak van de
gassing moet kunnen worden aangetoond en dat
er geen 'vriendelijker' alternatieven voorhanden
zijn. Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)
Wageningen is de instantie d ie op verzoek van de
Inspectie Milieuhygiëne de noodzaak van de gassing
onderzoekt en daarover advies uitbrengt.

Vreemd, en naar de mening van SVO Wageningen
ook onjuist, is het feit dat zo'n nieuw bewijs kan
worden verkregen zonder dat getest wordt of de
kennis en kunde op peil is gebleven. De industriële
ontwikkeling van gassen gaat dermate snel dat
inzichten en toepassingsmethoden in vijf jaar tijd
verouderd kunnen zijn. Het blijft volgens SVO
Wageningen nodig om van tijd tot tijd de kennis
van gassingsleiders te actualiseren door middel van
nascholing. Al was het maar omdat voortdurend
gezocht wordt naar goede alternatieven voor deze
schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Preventief gassen is in
Nederland uit den boze.
In tropische landen zijn
de regels en het toezicht
op de naleving ervan
minder streng, met als
gevolg dat grondnoten,
bonen en granen soms
al twee gassingen hebben ondergaan voordat
ze de haven binnenlopen. Een te hoog residu
van bestrijdingsmiddelen kan leiden tot afkeuring van de partij voor
menselijke consumptie.

Dit gebrek aan eisen bij verlenging is des te vreemder in het licht van de nieuwe algemene nascholingseisen waarover de Raad van State zich inmiddels gebogen heeft*. Om de geldigheidsduur van
vakbekwaamheidsdiploma's voor bestrijdingsdeskundigen en -technici te verlengen, volgen binnenkort wettelijke nascholingseisen. Deze eisen gaan
voortaan gelden voor de toepassing van een breed
scala aan bestrijdingsmiddelen. Echter, gasvormige
en gasvormende middelen, de meest giftige bestrijdingsmiddelen die er zijn, zijn hierin niet meegenomen! SVO Wageningen vindt dit onderscheid
niet wenselijk en heeft de Arbeidsinspectie hierop
geattendeerd.
• In Dierplagen Informatie nr. 3 zal dieper worden ingegaan op
deze nieuwe wettelijke eisen.
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WANNEER GASSEN?
Naar dit zware bestrijdingsmiddel wordt vaak gegrepen om een grote voorraad voedingsmiddelen of
een fabriek insectenvrij te maken. Zelfs bloemen,
bestemd voor de export, worden soms gegast. Bij
insecten bestaat de giftige werking van methylbromide uit een aantasing van het zenuwstelsel, die
soms pas na uren zichtbaar en fataal wordt.

HOE GAAT EEN GASSING
IN ZIJN WERK?
Methylbromide mag alleen in de vorm van gas worden toegepast. Daarom zal in Nederland altijd een
verdamper worden gekoppeld aan de opslagcilinder
met vloeistof. In niet-Westerse landen wordt minder
nauw gekeken en komt de vioeistof rechtstreeks in
contact met de levensmiddelen. Denk daarbij ook
aan de inhoud van scheepvaartcontainers.
Dergelijke containers zijn populair als gassing~ruimte, ondanks het feit dat ze in de regel niet gasdicht
zijn en vrij snel na de gassing al lekkage optreedt. Ze
danken hun populariteit aan het gemak waarmee
kan worden gegast. Soms wordt gebruikgemaakt van
blikjes met methylbromide. Daar wordt een gat in
geslagen, het wordt in de container gegooid en
direct daarna wordt de container gesloten.

8

► Soms vergeet men om een gat in het blikje te
slaan. Dit kan ernstige gevolgen hebben als het
blikje in verkeerde handen valt. Enige tijd geleden
werd in Almelo bij het lossen van een container
met Turkse rozijnen een vreemd blikje aangetroffen. Het klotste tijdens het schudden, maar veel
meer werd niet duidelijk. Tussen de vreemde leestekens was het doodshoofd het enige herkenbare
symbool. Voor de uitzendkracht die het blikje in
handen kreeg, gelukkig voldoende reden om niet
zelfop onderzoek uit te gaan maar het aan zijn
kwaliteitsmanager door te spelen. Die nam contact
op met SVO Wageningen. Het bleek inderdaad een
ongeopend blikje methylbromide te betreffen.
Onheil werd aldus voorkomen.

◄

TRANSPORT EN INTERNATIONALE
HANDEL
Voedingsmiddelen, afkomstig uit te tropen,. hebben
soms een lange opslagtijd achter de rug. In afwachting van een prijsverhoging houdt de opkoper zijn
voorraad het liefst zo lang mogelijk vast, met als
gevolg een hoger aantastingsrisico (zeker in warme
landen) door plaagdieren.
De 'International Maritime Organisation' stelt regels
op ten aanzien van het gassen van complete ruimen
in een bulkcarrier tijdens het transport (in transit).
Enige tijd geleden is de regelgeving verscherpt
omtrent het inlichten hierover van de havenautoriteiten op de plaats van bestemming. Ondanks dat,
blijkt die berichtgeving in de praktijk nog steeds
gebrekkig en soms zelfs gewoon achterwege te

worden gelaten. Afhankelijk van de transittijd; de
belading, de gasdichtheid en de klimatologische
omstandigheden kan er in de lading nog gas aanwezig zijn op het moment dat de bootwerkers met lossen beginnen. Daar waar de havenautoriteiten goed
gèïnformeerd zijn en de verplichte procedure
gevolgd wordt, zal altijd eerst gemeten worden
voordat het lossen mag starten. Een veilig idee voor
de havenmedewerkers.

AFWEGING VAN BELANGEN
Die ene rijstmeelkever die een Japanse importeur in
zijn Italiaanse pasta ontdekt, kan zijn Europese leverancier veel geld en zelfs de relatie kosten. De weerzin tegen plaagdieren is in de regel zo groot dat
opdrachtgevers hun producten vrij van plaagdieren
wensen: de zogenaamde nultolerantie. Zij verkiezen
de zekerheid die een gassing oplevert boven het risico dat een enkel insect door een klant wordt aangetroffen. Dergelijke commerciële belangen moeten
worden afgewogen tegenover de schadelijke uitwerking die gassingen hebben op de bestrijder, zijn
omgeving en het milieu. Een goede voorlichting
over het effect van en de alternatieven voor gassingen is daarom cruciaal.

'S LANDS WIJS, 'S LANDS EER
Al eerder stelden we dat in Nederland wettelijk is
geregeld dat de noodzaak moet worden aangetoond,
voordat tot gassing mag worden overgegaan. Toch
kan het gebeuren dat partijen cacaobonen en tarwe
die hier verzendklaar staan, op het laatste moment
voor export worden gegast zonder dat insecten zijn
aangetroffen. Principes blijken soms te wijk_en voor
de portemonnee, want in dat geval is het de ontvangende partij die een bewijs van gassing eist. Landen
uit het voormalige oostblok achten dat het beste
bewijs dat de partij insectenvrij is.

Australiërs gaan nog verder. Nog geen stukje hout
mag worden geïmporteerd zonder dat is aangetoond
dat het hout niet is aangetast door insecten. Dan is
een bewijs van gassing voor de hand liggend. (Soms
volstaat een bewijs dat het hout geïmpregneerd is.)
Een ander bewijs, bijvoorbeeld een officiële verklaring, gecontroleerd en ondertekend door de autoriteiten hier ter plaatse, wordt als ontoereikend beoordeeld. Dat geldt dus ook voor de bekisting waarmee
een zware machine vervoerd wordt, of voor houten
pallets waarop onderdelen 'ingesealed' staan. Elk
houten onderdeel moet 'bewezen insectenvrij' zi jn!

ALTERNATIEVEN VOOR GAS
Bij temperaturen onder de lS°C staat de ontwikkeling van insecten vrijwel stil. Zij gaan dan als het
ware sch ijndood (ze verkeren in de 'diapauze' waarbij nauweli jks zuurstof wordt gebruikt) en kunnen
dat heel lang volhouden. Pas bi j langdurig extreem
lage temperaturen (minstens -12°C) zal het effect
dodelijk zijn voor de eitjes en de larven.
Met dit in het achterhoofd zijn alternatieven voor
gassingen (chemische bestrijding) ontwikkeld. Door
de v9edingsmiddelen in droge, koele ruimtes op te
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De vnichtmot (Plodia interpunctella Hiibner) is één van
de mottensoorten die voorraden van allerlei voedingsmiddelen aantast. De larven veroorzaken veel schade in
(wanne) opslagplaatsen van levensmiddelen en in
keukenvoorraden. Op hun menu staan: cacaobonen,
gedroogde groentes, granen, bonen, grondnoten,
amandelen, palmpitten en andere oliezaden.
Tabak, tutti fnitti en chocolade zijn favoriet. Het komt
voor dat de larven zich zelfs door de wikkels heen vreten
van producten waarin chocolade en noten verwerkt zijn.
Overdag zijn de motten niet actief; vaak worden ze
daarom niet of te laat qpgemerkt. De grootste schade is
doorgaans niet de vem1indering van de hoeveelheid,
maar de venninderi11g van de kwaliteit van de voorraad.
De larven eten namelijk het meest voedzame deel weg,
waardoor de voedingswaarde sterk afneemt.
Daar komt bij dat de voedingsmiddelen
verontreinigd worden met uitwerpselen en spinsels
die zich vaak niet (eenvoudig) laten verwijderen.

slaan wordt de kans op (de ontwikkeling van) dierplagen geminimaliseerd. Eventueel aanwezige insecten vermeerderen zich niet omdat hun ontwikkeling onder deze omstandigheden tot stilstand komt.
Men noemt dit klimaatbeheersing.
Door aangetaste voedingsmiddelen gedurende een
langere periode aan extreme (hoge of lage) temperaturen bloot te stellen, worden de plaagdieren, ook
hun la rven en eit jes, gedood. Dit wordt ee·n fysische
bestrijding genoemd. Zo worden partijen zaad en
bonen soms in koelcellen geplaatst (-20°C) om de
voorraad te beschermen tégen een dierplaag.
Dergelijke milieuvriendelijke alternatieven voor gassingen verdienen meer bekendheid dan ze nu genieten. Er wordt nog te vaak en te makkelijk naar gasvormende en gasvormige middelen gegrepen uit
'automatisme'. ■
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