Water als oplosmiddel:
een volwaardig alternatief
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Spuiten, strijken met de kwast en injecteren zijn nog steeds de belangrijkste
thoden om de insecten te bestrijden die het hout aantasten. In de kant-enmiddelen die hiervoor op de markt zijn, bevinden zich altijd een oplosmidn ~erkzame stof. De meeste van deze vluchtige oplosmiddelen zijn orgaliegedragen) en dus schadelijk voor mens en milieu.
n ruim baan te geven aan een ander oplosmiddel
werking: water. Toch reageert de markt in eerste
instantie afwachtend. Wat is er mis?
BETER VOOR MILIEU
n houtaantasting door houtworm en boktor mt in Nederland jaarlijks -naar
schatting- 500.000 kg organisch oplosmiddel vrij.
Begin jaren negentig is een nieuw formuleringstype
ontwikkeld voor insecticiden, de micro-emulsie. Het
voordeel van deze formulering is dat 95% of meer
van het organisch oplosmiddel is vervangen door
water. Bij vervanging van organische oplosmiddelen
bij de houtbescherming zou dit een reductie van de
uitstoot van 450.000 kg koolwaterstoffen kunnen
opleveren. Het gebruik van water als oplosmiddel is
niet alleen gezonder (geen inademing van schadelijke stoffen), maar ook veiliger (want het is niet
brandbaar). Aanvankelijk heeft een groot deel van
de ongediertebestrijders een afwachtende houding
aangenomen. Pas de laatste twee jaar is de vraag
naar micro-emulsies bij houtaantasting explosief
gestegen; ruwweg bestaat op dit moment ca. 20%
van de toegepaste insecticiden voor de curatieve
bestrijding van houtaantastende insecten uit microemulsies. Nog niet veel, maar het begin is er.
TOEGELATEN MIDDELEN
In Nederland zijn tot nu toe enkele waterverdunbare
middelen geregistreerd, alle met als werkzame stof
deltamethrin: Aidol Anti-Insekt SL (11475 N),
Conserduc Aqua Delta (11931 N), Defence AntiInsekt SI (11139 N) en Itox-2 Super W (11401 N).
Het CTB heeft sinds 2 jaar een registratieaanvraag
in behandeling voor een waterverdunbaar middel uit
de serie Xylamon met als basis een insect growth
regulator (die op het vervellingsmechanisme
inwerkt) in plaats van een synthetische perythroïde
(die op het zenuwstelsel inwerkt). De officiële toelating wordt nog dit jaar verwacht. (bron: Woodchem)
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Hoe werkt een vloeibaar insecticide op het hout in?
Het oplosmiddel trekt in het hout en neemt daarbij
de werkzame stof mee. Na verdamping van het
oplosmiddel blijft de werkzame stof in de buitenste
laag van het hout achter en blijft daar jaren werkzaam tegen de houtaan tastende insecten. De indringing in het hout is m eestal niet erg groot. Veel

gehoorde klacht is dat
insecticiden met water als
oplosmiddel minder goed
zouden indringen dan met
een organisch oplosmiddel. Dit is vreemd, want
onderzoek van TNO toont
eerder het tegendeel aan.

INDRINGING VAN WATER IN
NAALDHOUT EVEN GOED BIJ OPPERVLAKTEBEHANDELING
In december 1995 heeft het Centrum voor
Houttechnologie van TNO Bouw de werking onderzocht van waterverdunbare middelen in de strijd
tegen houtaantasting door insecten. In dit onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van VROM
is uitgevoerd, werd de werking vergeleken van een
'traditionele' insecticide ten opzicht van een microemulsie, beide op basis van deltamethrin. Uit de
haalbaarheidsstudie is overtuigend gebleken dat bij
een oppervlaktebehandeling van naaldhout de
indringing van deltamethrin
uit de micro-emulsie ongeveer
even goed is als voor het product op basis van een organisch oplosmiddel. Alleen in
eiken• is de indringing vanuit
het houtoppervlak gering in de
laag op 2 tot 4 mm diepte.
Voor de gewone en de grote
houtworm is dit geen bezwaar.
Houtworm komt zowel voor in
loofhout (bijv. in dikke monumentale balken) als in naaldhout. Voor bestrijding van de
gewone houtworm is een
gehalte van 5 tot 9 gram per
m' in de buitenste millimeters
voldoende om volgroeide larven te doden op het moment
dat zij zich in het hout een weg naar buiten knagen.
Ook is vast komen te staan dat een hoge luchtvochtigheid zorgt voor een dieper ► ► ►
11
indringen van de werkzame stof.
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CD-ROM GOLIATH

INDRINGING VAN WATER IN EIKEN
BÉTER BIJ INJECTIE

Aventis brengt sinds kort onder de naam Goliath een kakkerlakgel op de markt, met als werkzame stof fipronil.
Uitgebreide informatie is te verkrijgen via een CD-ROM, die naar verwachting in april 2001 gratis te- bestellen zal zijn bij
de distributeurs van Goliath Gel (Edialux, Killgerm en Riwa). De Goliath CD-ROM is bedoeld als interactief naslagwerk
voor de ongediertebestijder. Door middel van een navigatiemenu kan worden gekozen voor diverse locaties waar een
"virtuele bestrijding" wordt uitgevoerd aan de hand van een plattegrond en foto's. De software geeft exact aan op welke
plaatsen Goliath dient te worden toegepast en welke hoeveelheden.
Daarnaast wordt biologische informatie gegeven over de duitse, oosterse en amerikaanse kakkerlak en wordt bovendien
aandacht geschonken aan Supella Jongipalpa, een soort die vanuit het zuiden van Europa steeds verder naar het noorden
oprukt en waar de bestrijder in een aantal jaren wellicht mee te maken krijgt. Uiteraard verder aandacht voor hygiëne en
volksgezondheid, de actieve stof fipronil en de typische Goliath Gel producteigenschappen zoals de microdosering en
het sneeuwbaleffect. Uiteraard wordt er ook ingegaan op de te verwachten resultaten. Tot het documentatiepakket hoort
ook een gratis video. Tegen het eind van 2001 zal de speciale Goliath-website ongediertebestrijders wereldwijd informatie
verschaffen over het product, met specifieke details voor ieder land waarin het product geregistreerd is.

(advertentie)

(advertentie)

Hout

®

IAMON

aantasting?

BEDRIJFSHYGIËNE BV

• Ongediertebestrijding

'&el lJe~-1:.fl

• Bestrijding van alle
houtboorders

ALPHEN A/D RIJN ◄
(0172) 433 514

• zwambestrijding.

10

~

Ruim 40 jaar gespecialiseerd in:

• Lamon Korrelsysteem

LIEMPDE (N. Br.) ◄
( 0411) 632 647

• Onderzoek op houtaantasting

(PATENT NO. 1000540).

tegen natte kruipruimten,
steekvliegen en stankoverlast

• Bestrijding houtworm, huisboktor

HEERHUGOWAARD ◄
(072) 574 18 56

en bonte knaagkever
• Zwamsanering op hout en muurwerk

• Meer dan 50 jaar ervaring

• Polymeer-chemisch herstel van verzwakte
Wij bieden U landelijke dekking

ECHT(l) ◄
(0475) 488 378
ASSEN ◄
( 0592) 359 1 72

balkeinden en houtconstructies

Voor informatie of prijsopgave
kunt u contact opnemen met:

Voor bestrijding van de grote houtworm* in eiken
wordt een oppervlaktebehandeling gecombineerd
met injectie. Uit de injectieproeven in eiken bleek
dat de werkzame stof op waterbasis zelfs beduidend
beter indrong dan die in het organische oplosmiddel! De grote houtworm is moeilijker te bestrijden
omdat het insect vaak middenin
de balken zit. In holle ruimten
kan de grote houtworm zelfs zijn
totale levenscyclus
in het hout voltooien. Met een oppervlaktebehandeling
alleen bereik je dan
de larven en de
kevers onvoldoende. Om die reden
worden vaak injectiegaatjes geboord
(om de 40 cm in de
lengterichting van
het hout), waarna
het middel onder
druk in het hout
wordt geperst. De grote houtworm tast voornamelijk hout aan dat al lichtjes door schimmels is aangetast. Men past daarom bij de bestrijding van de
grote houtworm altijd zogenaamde combimiddelen
toe. Dat zijn middelen die zowel een insecticide als
een fungicide bevatten.
Als het aangetaste hout al voorbehandeld is met
waterafstotende stoffen (bijvoorbeeld olie), is de toepassing van een insecticide op basis van een organisch oplosmiddel onvennijdelijk.
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Protekta is een uitvoerend bedrijf op het gebied van gevelrenovatie (reinigen, voegen en hydrofoberen), vogelwering,
vochtwering (kelderdichting. optrekkend en doorslaand
vocht). anti-graffity behandelingen, houtworm-.
MADE
boktor- en zwambestrijding en polymeerchemisch
balkeindherstel onder KOMO-keur.

PRAKTISCHE TOEPASSING
In de praktijk blijkt een insecticide op basis van
water zich in de toepassing anders te gedragen dan
een insecticide op basis van organische oplosmiddelen. Mogelijkerwijs verklaart dit het voorbehoud
van ongediertebestrijders. Op
een
gladde,
schuine of verticale
ondergrond
loopt
het middel er
wat sneller af
dan wat men
gewend is bij
een organisch
oplosmiddel.
Het lijkt wel
alsof het laatste
iets meer kleefkracht in zich

heeft. Behalve dat de toepassing van water vraagt
om een zekere behendigheid, speelt het ook een rol
dat van het organische oplosmiddel zelf een dodende werking uitgaat zolang het zich in het hout
bevindt. Dat zorgt ervoor dat de behandeling iets
minder nauw luistert. Hoewel onnodig (en onwettig), is men geneigd om bij een watergedragen insecticide een iets hogere concentratie van de werkzame
stof te kiezen. Daarbij speelt een rol dat met een
watergedragen emulsie soms (bijv. bij geschaafd
hout) een extra arbeidsgang nodig is voor voldoende effectiviteit. Ook het feit dat het insecticide (nu
nog) ter plaatse geformuleerd moet worden omdat
het in de vorm van een concentraat geleverd wordt,
zorgt ervoor dat sneller gegrep.e n wordt naar het
kant en klare oliegedragen product.
POSITIEVE ERVARING
De meeste ongediertebestrijders die inmiddels wèl
water als oplosmiddel gebruiken, maken bewust een ·
onderscheid in de toepassing. Zo meldt de heer G.
van Lierop (Van Lierop Impregneerbedrijven, Alphen
a/d Rijn) dat bewoonde objecten, vaak particuliere
woningen, z_ich in zijn ogen vaak beter lenen voor
een wateroplossing dan onbewoonde objecten (schuren, kerken, molens). Als voorbeeld noemt hij een
vooroorlogse particuliere woning waarin zich op de
begane grond nog de originele houten vloer bevindt.
"In de loop van de jaren heeft de gewone houtwonn
zich meester gemaakt van de vloer. Op ons advies
wordt vanuit de kruipruimte de onderzijde van de
vloer behandeld met het watergedragen Itox-2 Super
W Het feit dat de ongediertebestrijder zijn werk
moet doen in een benauwde, kleine ruimte speelt
daarbij een grote rol. De verdamping van een oliegedfagen oplosmiddel zou meer risico voor de gezondheid met zich meebrengen. Voor de verlichting van
zijn werk is bovendien een looplamp nodig. Dat zou
-in combinatie met een oliegedragen middel- een
brandgevaarlijke situatie kunnen opleveren. Ook
voor de bewoners heeft deze behandeling voordelen.
Een paar uurt;es ventileren is nu immers voldoende.

NAWOORD VAN HET KAD
De aarzelende, afwachtende houding om (nog niet)
over te stappen van oplosmiddel-houdende producten naar watergedragen producten is niet uniek voor
de ongediertebestrijdingsbranche. Ook in de schildersbranche is aanvankelijk schoorvoetend gereageerd op watergedragen verf; de schilders moesten
echt wennen aan een andere applicatie. Inmiddels is
in de schildersbranche de toepassing van oplosmiddelhoudende verf op binnenwanden en plafonds
zelfs verboden. Zal het met de houtbehandeling
dezelfde kant op gaan?

