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Summary
A meeting concern ing the environmental
aspects of methylbromide was organized.
Approximately 100 persons were present
representing foodstuff-, warehousing-,
shipping- and fumigation companies and
authorities concerned .
Emphasis was laid on the detioration of
the ozonlayer by methylbromide
emmissions, the follow-up of the Montreal
Protocol, avoiding overdosage and
leakage of methylbromide, and the
possibilities of introducing alternative
control methods.

Verslag van de informatiebijeenkomst
betreffende methylbromide,
gehouden op 14 januari 1994
in het ministerie van VROM te
's-Gravenhage
De voorzitter, de heer H. van Blaaderen,
hoofd van de afdeling Bestrijding van
Dierplagen te Wageningen heet de
aanwezigen hartelijk welkom en stelt
vervolgens de sprekers van de
bijeenkomst aan de vergadering voor. Op
de uitnodiging die werd verzonden werd
ingegaan door ca. 50 vertegenwoordigers
van opdrachtgevers van gassingen,
12 medewerkers van gassingsbedrijven
en 42 personen van andere disciplines
waaronder met name ambtenaren van
diverse instanties.
Doel van de vergadering is drieërlei, te
weten:
- voorlichting verstrekken over
internationale ontwikkelingen
- informatie verstrekken over huidige
regelgeving
- terugdringen van het gebruik van
methylbromide.
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De eerste spreker is de heer
ir. W.J. Bruring, hoofd van de afdeling
Produkten van de directie Industrie,
Bouw, Produkten en Consumenten van
het directoraat-generaal Milieubeheer.
Zijn lezing handelt over de activiteiten van
de Verenigde Naties ten aanzien van het
Montréal Protocol (bescherming
ozonlaag).
In 1974 werd door amerikaanse
onderzoekers een theorie ontwikkeld die
stelde dat chloorfluorkoolstofverbindingen
de ozonlaag kunnen aantasten. Prompt
werden in de Verenigde Staten de CFK's
verboden als drijfgas in spuitbussen. Met
behulp van satellietopnames genomen op
verschillende tijdstippen werd duidelijk
dat de ozonlaag steeds dunner wordt.
Vanaf ongeveer 1985 wordt gesproken
over het zogenaamde gat in de ozonlaag.
Er blijkt boven Antarctica jaarlijks een
(voorjaars)gat te zitten. Dit gat zit met
name boven de Zuidpool omdat de
temperatuur daar gemiddeld lager ligt dan
boven de Noordpool. Gebleken is dat de
afbraak van de ozonlaag sneller verloopt
dan aanvankelijk werd verwacht.
Inmiddels blijkt de dikte van de ozonlaag
ook boven het noordelijk halfrond af te
nemen.
Aanvankelijk werd gedacht dat CFK's
weinig reactief en niet giftig zouden zijn.
Redelijk ideale stoffen dus die zonder
gevaar in spuitbussen, in hard schuim
(tempex e.d.), zacht schuim, als koelvloeistof, in airconditioning apparatuur en
als oplosmiddel konden worden gebruikt.
Het werd echter duidelijk dat CFK's ozon
kunnen aantasten. Als ijkstof werd
genomen het zogenaamde CFK-11. Deze
stof heeft men een Ozone Depletion
Potential (ODP) gegeven van 1,0. Andere
stoffen die ozon kunnen afbreken zijn
halonen die in bijvoorbeeld brandblussers
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worden verwerkt. Die hebben soms wel
een ODP van 10. Daarnaast kennen we
tetrachloorkoolstof (ODP = 1,0) en
1, 1, 1-trichloorethaan (ODP = 0,1). Ook
methylbromide draagt bij aan een snelle
afbraak van de ozonlaag. Als alleen de
CFK's verantwoordelijk zouden zijn voor
de afbraak zou het toch nog ongeveer
100 jaar duren voor de ozonlaag zich zou
hebben hersteld als de CFK's nu totaal
zouden worden verboden.
De UNEP (United Nations Environmental
Programme) aanvaardde in 1985 in
Wenen een raamverdrag waarbinnen het
gebruik van ozonlaagaantastende stoffen
kan worden teruggedrongen. Binnen dit
verdrag werd op 16 november 1987 te
Montréal het naar die stad genoemde
Protocol aanvaard. De ontwikkelingen
gaan snel. In 1990 werd in Londen
aangedrongen op een 100% reductie van
CFK's in het jaar 2000, maar in 1992
werd in Kopenhagen besloten tot een
100% reductie met ingang van 1996.
Voorts werd daar besloten tot een 100%
reductie voor halon m.i.v. 1 januari 1994.
Ook de HCFK's vallen sinds 1992 onder
het verdrag. Men streeft thans naar een
100% reductie van die stoffen in 2030.
In Nederland is in 1990 het CFK aktieprogramma vastgesteld. De nederlandse
overheid heeft met de industrie
afgesproken dat zal worden gewerkt aan
een beëindiging van het gebruik van
CFK's in 1995. leder jaar zal worden
gerapporteerd over de voortgang van het
actieprogramma. Een nieuwe uitdaging
voor de overheid en de industrie is nu het
uitbannen van het gebruik van
methylbromide.
Vervolgens krijgt de heer dr. J.A. van
Haasteren het woord . Hij is projectleider
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methylbromide bij de afdeling Produkten
van de directie Industrie, Bouw,
Produkten en Consumenten. Zijn inleiding
handelt met name over de aantasting van
de ozonlaag door methylbromide.
Hij spreekt over het gas methylbromide
dat reeds lange tijd bekend is, maar
waarvan slechts enkele jaren geleden
werd vastgesteld dat de stof de ozonlaag
aantast. Ook in de natuur blijkt de stof
voor te komen, namelijk geproduceerd
door de oceanen. Aanvankelijk werd
gedacht dat, vanwege het feit dat de
natuurlijke produktie vele malen groter is
dan het gebruik van het gas door de
mens, de produktie van methylbromide
door de mens niet van belang is. Dit blijkt
echter een misvatting te zijn. In de
stratosfeer blijkt ca. 25% van de
aanwezige methylbromide afkomstig te
zijn van activiteiten veroorzaakt door de
mens.
In 1990 werd wereldwijd in de
grondontsmetting ongeveer 51.000 ton
methylbromide gebruikt, terwijl in de
voorraad- en quarantainesector 8.400 ton
werd toegepast. Van dit totaal werd in
Noord Amerika 28.000 ton gebruikt, in
Europa 19.000 ton en in Azie 14.600 ton.
In Nederland werd voorheen ca. 3.000
ton gebruikt in de grondontsmetting, maar
die toepassing is thans niet meer toegelaten. Wel werd in 1993 in Nederland
nog ca. 30 ton methylbromide toegepast
in de quarantaine sector.
Bij de afbraak van ozon blijkt broom ca.
40 x zo effectief te werken dan chloor.
Hierbij is rekening gehouden met het feit
dat het afbraakproces beter verloopt bij
de aanwezigheid van chloor. En helaas is
er veel chloor in de atmosfeer aanwezig.
Een en ander doet verwachten dat ook
een stof als methylbromide een hoge
Dierplagen en Milieu, 42 (1) 1994

ODP zal hebben. Voor de berekening van
de ODP is echter ook de levensduur van
een stof in de atmosfeer van belang.
Naarmate een stof sneller in de
atmosfeer wordt afgebroken zal de ODP,
die wordt berekend over een periode van
100 jaar, lager zijn. Men neemt aan dat
de levensduur van methylbromide in de
atmosfeer 2 jaar is. Dat is veel korter dan
voor een stof als CFK-11. Voor methylbromide gaat men er momenteel vanuit
dat de ODP (100 jaar) 0,7 bedraagt. De
ODP, berekend over 5 jaar, bedraagt 20.
Dit zijn momenteel de beste schattingen,
maar er is nog wel een aantal onzekerheden. Zo kent men nog niet precies de
reacties die zich in de stratosfeer
afspelen. Mocht het zo zijn dat er reacties
plaatsvinden waarbij broomzuur wordt
gevormd dan zou dit de ODP lager
kunnen laten uitkomen. Als de neerslag
van methylbromide op land en in de
oceanen te optimistisch is ingeschat, dan
zou dit kunnen betekenen dat de ODP
naar boven moet worden bijgesteld.
In de Verenigde Staten betekent een
ODP van 0,7 dat de stof compleet
verboden dient te worden. Ingevolge de
Clean Air Act zijn stoffen met een ODP
van meer dan 0,2 niet toegestaan.
In 1992 is ingevolge het Montréal
Protocol aanvaard dat het gebruik van
methylbromide in 1995 terug moet
worden gebracht tot het niveau van 1991.
Denemarken heeft besloten om in 1998
helemaal te stoppen met de toepassing
van methylbromide. De VS zullen in ieder
geval stoppen m.i.v. 1 januari 2002. De
E.U. heeft besloten dat al in 1998 ten
opzichte van het niveau van 1991 , een
25% reductie van het gebruik van
methylbromide moet zijn bereikt.
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De heer dr. W.H. van Eck van de directie
Voeding en Veiligheid van Produkten van
het ministerie van WVC zet vervolgens
uiteen de verhouding tussen het beleid
ten aanzien van de toelating van
bestrijdingsmiddelen en het
terugdringingsbeleid ryiet betrekking tot
de toepassing van methylbromide.
Natuurlijk is methylbromide een
bestrijdingsmiddel. Een uiterst gevaarlijk
gas waarvan de toelating voor het gebruik
in de grondontsmetting in 1992 is
vervallen. In het verleden werd door de
vier betrokken ministers binnen de
Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen het toelatingsbeleid geregeld.
Met ingang van 1 januari 1993 worden
toelatingen verstrekt door het
verzelfstandigde College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen.
Hierdoor is er toch wel het een en ander
veranderd. De overheid stelt thans nog
slechts normen en criteria op ten aanzien
van het toelatingsbeleid. Het College is
uitvoerder van het beleid. Doordat er de
laatste tijd enkele rechtszaken hebben
gespeeld waarbij door de rechter is
uitgesproken dat diverse zaken in de
Bestrijdingsmiddelenwet niet duidelijk
genoeg zijn geformuleerd, wordt er nu
gewerkt aan een wetswijziging die de
mogelijkheid biedt om normen en criteria
voor deugdelijkheid en betreffende voor
de mens en het milieu schadelijke
nevenwerkingen vast te leggen.
Van Eck merkt op dat de huidige wet
geen mogelijkheden biedt om een
volumebeleid te voeren. Ook een
emissiebeleid, te weten het voor de korte
termijn terugdringen van het gebruik van
een bepaald middel, past niet in het
toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen
zoals dat door de CTB moet worden
uitgevoerd. Daarom wordt er thans bij het
5
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Emissielocaties methylbromide in 1993
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directoraat-generaal Milieubeheer
gewerkt aan het meerjarenplan Hygiëne
en Materiaalbescherming (MJP-H). Nog
in 1994 zal een voortgangsrapportage ten
aanzien van dit plan naar de Tweede
Kamer worden gezonden. In 1995 zal dan
een aantal speerpunten van beleid
worden geformuleerd. Eén daarvan zal
zijn het terugdringen van het gebruik van
methylbromide. Men wil komen tot een
vermindering van de uitstoot, tot het
realiseren van volumebeperkingen en tot
uitvoering van onderzoek naar
alternatieven. De vraag is hoe dit alles
moet samengaan met de Bestrijdingsmiddelenwet. Nu al kunnen in het
Wettelijk Gebruiksvoorschrift van een
middel allerlei zaken worden geregeld. In
de toekomst zal ook het volumebeleid en
het emissiebeleid geregeld moeten
worden. Thans heeft de CTB hiervoor
nog geen normen en criteria. De heer
Van Eck sluit niet uit dat in de toekomst
het volumebeleid ook in de vorm van
convenanten een nadere uitwerking zal
krijgen. In ieder geval zal de europese
regelgeving en zullen de afspraken
ingevolge het Montréal Protocol in de
nederlandse wetgeving moeten worden
verwerkt.
De heer H. van Blaaderen begint zijn
inleiding over mogelijkheden om het
gebruik van methylbromide terug te
dringen met de opmerking dat er niet één
alternatief voor methylbromide is, maar
dat er vele alternatieven zijn die alle voor
een deel kunnen bijdragen. Over de
mogelijkheden die de Inspectie Milieuhygiëne heeft merkt Van Blaaderen op
dat er informatie kan worden verstrekt
over mogelijke alternatieven, dat de
noodzaak van een gassing kan worden
getoetst, dat er door toezicht corrigerend
zal worden opgetreden en dat zonodig
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handhaving gassingen onder meer door
naleving afstandseisen

voor opsporing van strafbare feiten zal
worden zorggedragen samen met een
netwerk van handhavers.
De bestrijdingsbedrijven dienen niet
meteen klaar te staan om bestrijdingsmiddelen toe te passen. Zij moeten een
totaal bestrijdingspakket aanbieden,
waarbinnen inspectie en onderzoek
gevolgd door aanbevelingen voor
verbetering van de situatie een
belangrijke rol spelen. Het is van groot
belang dat insekten- en knaagd ierplagen
in een vroegtijdig stadium worden
gesignaleerd. Ontwikkelingsplaatsen van
de plaagdieren dienen te worden
gesaneerd. Bij dit alles is het van belang
dat ervan wordt uitgegaan dat het
uitvoeren van een gassing pas als allerlaatste optie aan bod komt.
Van Blaaderen laat zien dat bij het
gassen van grote objecten soms grote
lekverliezen optreden. In de praktijk is het
voorgekomen dat op een bepaald object
160% methylbromide moest worden
bijgedoseerd. Dit moet absoluut
verminderen. Veel te vaak komt het voor
Dierplagen en Milieu, 42 (1) 1994

Per bedrijf geregistreerde emissie naar lucht
Methylbromide per kaartvierkant van 5x5 km
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Bron: Hoofdinspectie Milieuhygiëne, afdeling Bestrijding van Oierplagen, Wageningen.
Methylbromide emissies in 1993 29.495 kg (43.008 kg in 1991)
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dat een lekverlies van 10% optreedt. Dat
betekent dat per uur 10% van de
aanwezige methylbromide door naden en
kieren verdwijnt zonder dat het kan
bijdragen aan een goede bestrijding. Dit
is onaanvaardbaar. Er dient naar te
worden gestreefd dat het lekverlies niet
groter is dan 5%.
Van Blaaderen pleit voor beheersbare
gassingen, als gassingen al nodig zijn. Bij
grote objecten dient d.m.v. een druktest
te worden nagegaan hoe groot het
lekverlies zal bedragen. Bij lage
lekverliezen behoeft de begindosering
ook niet zo hoog te zijn en kan er later
eventueel worden bijgedoseerd. Hij is er
een voorstander van om eventueel de
gassingsduur te verlengen , liever dan de
concentratie van het gas te verhogen . De
gasconcentratie in het object of in
produkten dient geregeld te worden
gemeten. En tot slot zou bij het
ontgassen de methylbromide zoveel
mogelijk via koolstoffilters moeten worden
afgevangen .
Opdrachtgevers van gassingen dienen
hun medewerking te geven aan de
introductie van mogelijke alternatieven.
Dit kan betekenen meer inspecties, een
betere signalering van plaagdieren, de
sanering van ontwikkelingsplaatsen en
een intensivering van het hygiëneprogramma. Als er een bestrijding moet
worden uitgevoerd zijn er wellicht
vloeibare insekticiden toepasbaar. In de
toekomst zal moeten worden nagegaan
of fosforwaterstof met koolzuurgas een
alternatief kan zijn en ook zou hij het
toejuichen als er een aanvraag voor
toelating van sulfurylfluoride (Vikane) zou
worden ingediend.
Bij de opslag van produkten zoals
bijvoorbeeld grondnoten en cacaobonen
is een koele opslag zeer belangrijk.
Eventueel zouden een fysische
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bestrijding (d.m.v. koude of warmte), een
bestrijding met gammastraling of een
beschermen van produkten met
diatomeeënaarde tot de mogelijkheden
behoren.
Als insekticiden die mogelijkheden
kunnen hebben in de toekomst noemt hij
o.a. pirimifosmethyl (in Nederland nog
niet toegelaten) en fosforwaterstof
eventueel in combinatie met koolzuurgas.
Voor het gassen van de ca. 1800
containers die jaarlijks naar Australië
gaan is een alternatief het gebruik van
gecertificeerde containers, gecertificeerde
pallets en in plaats van hout als
verpakking etc. het gebruik van
spaanplaat, kunststof of karton.

Aan het slot van de bijeenkomst dankt de
heer Van Blaaderen allen voor hun
aanwezigheid en actieve participatie in de
discussies.

Na de inleidingen is er de mogelijkheid
om de sprekers vragen te stellen. Hiervan
wordt in ruime mate gebruik gemaakt.

Summary

De heer Bruring merkt aan het slot van de
discussie op dat hij de vragen omtrent het
gebruik van methylbromide en de regels
die daarvoor gelden, met name de
afstandseis van 100 meter, met interesse
heeft gevolgd. Toch meent hij er goed
aan te doen om de aanwezigen er op te
wijzen dat methylbromide op termijn
volledig zal moeten worden uitgebannen.
De aantasting van de ozonlaag is
dermate ernstig dat een verbod op
methylbromidegebruik volgens hem niet
is te voorkomen. Hij wijst er op dat de
procedure om het gebruik van methylbromide terug te dringen in de toekomst
mogelijk nog versneld zal gaan worden.
Ter vergelijking wijst hij op de procedure
die gevolgd is bij de halonen. Op dit
moment gaat men uit van een reductie
van methylbromide in 1998 tot 25% van
het huidige gebruik, maar dat wordt
wellicht bijgesteld.
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Hoofdinspectie Milieuhygiëne
Afdeling Bestrijding van Dierplagen,
Wageningen.

DE VUURMIER KOMT
NEDERLAND BINNEN
The ani species Sotenopsis geminata
(Fabricius) was found in Amsterdam in
december 1992. This was the first
recording of the species in the
Netherlands. Eradication of the ants was
achieved with the application of liverbaits
with chlordecone.

Inleiding
In december 1992 kreeg de afdeling
Bestrijding van Dierplagen een monster
mieren toegestuurd vanuit Amsterdam .
De Afdeling beschikt niet over voldoend
uitgebreide literatuur en determinatietabellen om dit diertje tot op de soort te
determineren, daarom werd de hulp
ingeroepen van de heer B. Vierbergen ,
werkzaam bij de afdeling Entomologie
van de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen. Na uitgebreide studie en
vergelijking met andere mieresoorten in
de collectie stelde hij vast dat we te
maken hadden met de vuurmier
Solenopsis geminata (Fabricius).
Dierplagen en Milieu, 42 (1) 1994
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werkster van de mieresoort Solenopsis sp.

De mieren werden aangetroffen in een
blok van 24 woningen, waarvan in totaal
8 woningen duidelijk waren besmet. In
deze woningen lopen de mieren o.a. in de
keuken en in de badcel. Ze doen zich
vooral tegoed aan rood vlees en aan
lever. De nesten zitten in kieren en
naden, achter plinten en achter tegels.
Als de bewoners spuitbussen gebruiken
blijven de mieren enige tijd weg, maar
daarna komen ze weer te voorschijn. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de
mieren al langere tijd in het huizenblok
aanwezig waren. Bij een eerdere
bestrijding heeft men aangenomen dat
het ging om faraomieren (Monomorium
pharaonis l.).
De naam vuurmier heeft de soort met
andere Sotenopsis-soorten gemeen
omdat deze mier heftig kan steken. Dit
werd ook geconstateerd in de
Amsterdamse woningen. Niet iedereen
had er gelukkig evenveel last van, maar
sommige mensen hadden 24 uur lang
last van een jeukerig/branderig gevoel.
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