Milieu en volksgezondheid
botsende belangen?
Hun 25-jarig bestaan was aanleiding voor de Nederlandse Vereniging van
Ongediertebestrijdingsbedrijven (NVO) om de noodklok te luiden. Er zouden te weinig
middelen op de markt zijn en de toepassing ervan zou aan te strikte regels zijn
gebonden om o'?gedierte in Nederland op een succesvolle manier aan te pakken.
met een maatschappelijke verantwoordelijkheid en
met een normaal ondernemersrisico."

BESPARINGSKANSE N
Knelpunt volgens de NVO is de hoge
prijs die producenten moeten betalen
om oude middelen op de markt te
houden en nieuwe te introduceren.
De Commissie voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) stelt als voorwaarde dat fabrikanten
'dure' onderzoeken laten verrichten naar de schadelijkheid voor gebruikers en milieu.

RESISTENTIE
Toch valt er op de noodkreet van het NVO en de
enigszins overtrokken reacties in de pers wel iets af
te dingen. Op de vermeende resistentie bijvoorbeeld. Een vakkundig uitgevoerde bestrijding zal tot
volledige mortaliteit leiden. Daarbij is de gebruikte
hoevèelheid gif van belang, een juiste lokalisering
waar gespoten dient te worden en ook de tijdstippen
waarop dat geschiedt. Gedrieën dragen ze eraan bij
dat het plaagdier voldoende van het dodelijke gif
binnenkrijgt. Door een deskundige toepassing
wordt een eventueel resistentieprobleem dan ook
uitgesloten. Soms schiet het kennisniveau van de
uitvoerende bestrijder domweg tekort (scholing,
opleiding en regelmatig op herhaling!), soms laat de
opdrachtgever onvoldoende (financiële) ruimte
voor een dergelijke grondige aanpak.
Los daarvan kan resistentie onbedoeld door particulieren worden veroorzaakt. Daar is het gebrek aan
een goede voorlichting vaak debet aan.

Dr. J.J. Ende van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf tijdens het jubileumcongres van de NVO op 10 november jl. mogelijkheden
aan waar volgens hem nog voldoende besparingskansen liggen. Zo adviseerde !Jij urn -daar waar
mogelijk- gebruik te maken van gegevens uit
Nederland en het buitenland waarvan de termijn
van bescherming van gegevens is verstreken. Ook
gaf hij aan om -in goed overleg met het CTB- de aan
te leveren onderzoeksgegevens voor de aangevraagde toepassing te beperken tot wat echt relevant is.
Hij voorziet tevens in de nabije toekomst de komst
van vereenvoudigde procedures voor het nieuw op
de Europese markt brengen van biociden.

TOT SLOT
TWEESPALT
Alle commotie rondom giftige bestrijdingsmiddelen
ten spijt, feit blijft dat met . een deskundige en
preventieve (en soms zelfs creatieve) aanpak het
gebruik van veel giftige middelen voorkomen kan
worden. En dat is voor de professionele ongediertebestrijder de
uitdaging voor het komende millennium!

Ende ziet volksgezondheid en milieu eerder als twee
sporen die elkaar ontmoeten in een verantwoorde
wijze van ongediertebestrijding, dan als tegenstrijdige belangen. "Wel ben ik mij ervan bewust dat het
beschikbaar hebben, houden en krijgen van goed
werkzame chemische bestrijdingsmiddelen in veel
gevallen een randvoorwaarde is voor het effectief
bestrijden van plaagdieren. Ik realiseer mij ook
welke haken en ogen er zitten aan het verkrijgen
van de noodzakelijke toelatingen voor dat soort
middelen. Maar ik constateer dat gezondheid en
milieu hier hand in hand gaan en dat ik de branche
daarbij ook als partner zie,
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