afgelopen jaar werd hij uit 's-Gravenhage toegezonden, waar de kevers werden gevonden in het huisraad van een sedert één maand uit T hailand te ruggekeerde bewoonster.
Waarschijnlijk heeft de soort zich ontwik keld in een voorraad bonen. Aitke n (1975)
maakt melding van een tweetal uiterlijk te onderscheiden vormen bij de adulten, nl. een
actieve , vliegende vorm e n een normale, niet vliegende vorm. Bij hoge larvale dichtheden , hoge temperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid, zou de actieve vorm
worden geïnduceerd (zouden exemplaren van de actieve vorm ontstaan).
De determinaties van de bovenvermelde soorten werden verricht door de medewe rkers
van de afdeling Entomologie van de Plantenziektenkundige Dienst te W ageninge n. He n
wil ik hiervoor van harte bedanken.
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Kort overzicht

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET
Op 1 juni 1985 is de eerste fase van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ook voor
de overheid in werking getreden. Een groot aantal artikelen uit de eerste fase van de
Arbowet geldt al sinds 1 januari 1983 voor het bedrijfsleven. Primair verantwoordelijk
voor de uitvoering van deze wet is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De Arbowet bevat regels op he t gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn bij het
werk en tracht daarmee te bevorde ren dat de arbeidsomstandigheden een verdere
verbetering ondergaan. Werknemers krijgen meer moge lijkheden om rechtstreeks of
via hun vertegenwoordiging invloed uit te oefenen op hun arbeidsomstandigheden. D e
werkgever is primair verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. De samenwerking tussen werkgever en werknemers is van vitaal belang bij de zorg voor veiligheid,
gezondheid en welzijn van werknemers.

ARTIKELEN
Enkele belangrijke artikele n van de Arbowe t:
Op grond van artikel 4 (lid J en 2) is de we rkgever verplicht het algemene ondernemingsbeleid mede te richten op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Hij dient dit
beleid regelmatig bij te stellen op grond van de daarmee opgedane ervaring of als de
technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Persoonlijke
bescherming om de
gezondheid
te waarborgen
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Artikel 6 geeft aan dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat werknemers bij indiensttreding (en bij veranderingen, c.q. overplaatsingen) doeltreffend worden mgehcht over
de aard van hun werk, de daaraan verbonden gevaren en over de maatregelen om die
gevaren te voorkomen. Werknemers dienen, wanneer de taken dat vereisen, ook onderricht te krijgen over veiligheid, gezondheid en welzijn bij de arbeid. Voorts moeten_ ze
worden geïnfomeerd over doel, werking en gebruik van beveiligingen en persoonhJke
beschermingsmiddelen.
Artikel 12 schrijft voor dat een werknemer zijn werk zo moet doen dat hij zichzelf en
anderen niet in gevaar brengt. Hij moet beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; met de apparatuur (machines, stoffen enz.) op de juiste wijz_e
omgaan; meewerken aan het voor hem georganiseerde onderricht en gevaren melden b1J
de leiding.
Artikel 42, lid 9, houdt in dat bij de behandeling van een ingediend bezwaarschrift door
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid advies dient te worden ingewonnen
bij de Arboraad.

Europa verbreid. Ongeveer 50 jaar geleden is men begonnen de chemische structuur van
deze verbindingen te ontrafelen, hetgeen na een aantal jaren ook inderdaad is gelukt.
Pyrethrinen (ook wel natuurlijke pyrethroïden genoemd) worden op uitgebreide schaal
gebruikt. Ze werken erg snel of zoals ook wordt gezegd: ze hebben een goede ' knockdown' werking. Daarbij komt nog dat deze verbindingen wèl gemakkelijk door de
chitinehuid van insekten dringen maar veel moeilijker door de huid van zoogdieren. Het
zijn dus zogenaamde 'specifiek' (gericht, in dit geval tegen insekten) werkende middelen. Vooral tegen vliegende insekten in ruimten zijn en worden ze met succes toegepast.
Pyrethrinen werken vrij kort. Na toepassing worden ze binnen enkele dagen (soms zelfs
enkele uren) afgebroken. Bovendien kan een insekt dat onvoldoende pyrethrinen heeft
binnen gekregen, deze stoffen in zijn lichaam afbreken en dus weer herstellen. Daarom
en mede vanwege de hoge kosten van de pyrethrinen wordt veelal een synergist toegevoegd. Dit is een stof die op zichzelf weinig giftig is, maar die de werking van de
pyrethrinen versterkt en verlengt. In Nederland wordt hiervoor vrijwel uitsluitend
piperonylbutoxide gebruikt.

De ontwikkeling van synthetische pyrethroïden

mr. D.C. de Bruyn

PYRETHROÏDEN
Inleiding

De meeste ongediertebestrijders zullen wel eens hebben gewerkt met middelen die
pyrethrinen, deltamethrin, permethrin of cyfluthrin bevatten. Dit zijn echter niet de
enige vertegenwoordigers uit de groep van pyrethroïden.
.
Omdat het gebruik in ons land steeds omvangrijker wordt en er een grote verscheidenheid aan pyrethroïden is toegelaten, zal nader worden ingegaan op het ontstaan en de
werking van deze groep van insekticiden.
Pyrethrinen (natuurlijke pyrethroïden)

Al heel lang is bekend dat sommige bestanddelen van planten insekten kunnen do_den.
zo heeft bv. nicotine. een stof die voorkomt in tabak, een insekticide werking. Ook m de
gedroogde bloemknoppen van de plant Chrysanthemum cineraefolium komen stoffen
voor die al jaren worden gebruikt als insekticide. Het betreft hier een mengsel dat
bestaat uit 4 werkzame stoffen. Gezamenlijk hebben deze een goede, zij het kortdurcnde werking. ten opzichte van met name vliegende insekten.
.
.
Vanuit Perzië is ongeveer 150 jaar geleden de kennis over het gebruik van deze stoffen m
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Het zoeken naar de structuur van de natuurlijke pyrethroïden heeft jaren geduurd.
Omdat dit ingewikkelde chemische verbindingen zijn, kon men pas resultaten boeken
nadat de nodige technologische kennis was ontwikkeld. Anderzijds werd na de tweede
wereldoorlog veel onderzoek verricht naar het ontwikkelen van insekticiden die behoren tot andere chemische groepen.
Aanvankelijk werd alleen in Japan en in de VS enig onderzoek gedaan. Toen men
uiteindelijk de structuur van de natuurlijke pyrethroïden kende, moest nog worden
vastgesteld welke delen van het molecuul belangrijk zijn voor de insekticide werking en
bovendien moest ook worden onderzocht of de moleculen konden worden nagemaakt
en of er kleine veranderingen aan de molecuulstructuur konden worden aangebracht.

Kortwerkende pyrethroïden

Volgens bovengenoemd systeem werkend vond men in de vijftiger jaren de verbinding
allethrin. Daarna volgden nog o.m. bio-allethrin. S-bio-allethrin en tetramethrin. Hoewel sommige van deze verbindingen aktiever zijn dan de natuurlijke pyrethroïden,
hebben ze nog steeds als nadeel dat ze onder invloed van licht snel worden afgebroken.
Bovendien moet men vaak combinaties van werkzame stoffen samenstellen om een
goede werking te verkrijgen.
In Engeland begon een groep onderzoekers rond Elliott in de 2e helft van de zestiger
jaren aan een systematisch onderzoek naar het werkingsmechanisme van pyrethroïden.
Dit leverde goede resultaten op. Ze maakten nieuwe verbindingen die qua structuur
lijken op de natuurlijke pyrethroïden. Een van hun eerste synthetische pyrethroïden die
ook nu nog wordt gebruikt is resmethrin. Ook resmethrin hreekt echter onder invloed
van zonlicht snel af.
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