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VERKLARENDE WOORDENLIJST
alkalisch milieu =

antigenen =
bioassay =
biomonitoring =
browsers =

disulfide binding =

een omgeving met een hoge pH; weinig H* ionen en veel OH
ionen aanwezig.
stoffen die immuunreacties veroorzaken.
een methode om het effect van een bepaalde stof te testen waarbij
levende organismen gebruikt worden.
periodiek vaststellen van aanwezige populaties.
organismen die voedsel verzamelen door stevig substraat af te
borstelen.
een moleculaire binding tussen twee zwavelatomen.

eiwitten =

één van de hoofdcomponenten van levend materiaal, bestaan uit
aan elkaar gekoppelde aminozuren.

electrostatische interactie =
enzymen =

een interactie veroorzaakt door verschillend geladen groepen.

filterfeeders =
genen =

eiwitten die als een biologische katalysator dienen in biochemische

reacties.
organismen die zich voeden met uit de waterlaag gefiltreerde
organismen.
dragers van erfelijke eigenschappen, zijn het brein van de cel,
zorgen onder andere voor de productie van eiwitten.

Gram-positieve bacterién =

hydrofoob =
inundantiezone =
kiloDalton (kD) =

bacteriën met een specifieke membraanstructuur die bij een kleuringstechniek, ontwikkeld door de Deense natuurkundige Gram,
gekleurd worden. Gram-negatieve bacteriën worden bij deze techniek niet gekleurd.
waterafstotend, zoals bijvoorbeeld vetten die niet mengen met
water.
zone die onder water loopt bij verhoging van de waterstand.
massa aanduiding voor eiwitten, 1 Dalton komt overeen met de

massa van 1 waterstofatoom, 1 kD met 1000 Daltons, oftewel
1000 x de massa van één waterstofatoom.
larven =

onvolwassen stadium, waarin de vorm van het organisme verschil-

lend is van het volwassen stadium. Larven van Diptera (vliegen
en muggen) komen in aquatisch milieu voor.
lentische wateren =
stilstaande wateren.
lotische wateren =
stromende wateren.
membranen =
een laag van enkele moleculen dik die de grens van een cel vormt.
nimfen =
onvolwassen vorm van een insekt met niet complete vleugels, de
larven lijken vrij veel op het volwassen stadium.
osmotische eigenschappen = mogelijkheden voor de regulering van de vloeistofdruk in cellen.
een nieuwe vorm die insekten krijgen nadat ze het larvale stadium
poppen =
doorlopen hebben, het ruststadium voordat ze veranderen in het
volwassen stadium. Bij Diptera is het pupale stadium aquatisch.
proteasen =
enzymen die voor de splitsing (afbraak) van eiwitten zorgen.
sporulatie =
het proces van sporenvorming, ongeslachtelijke voortplanting.
subspecies =
een taxonomische term waarmee een groep individuen van één
soort aangeduid wordt die andere eigenschappen heeft dan de

rest van de groep.
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tanninen =

temporaire wateren =
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complexe organische stoffen gevormd door planten.
Bij de afbraak van het organische materiaal kunnen ze water
donkerkleuren.
tijdelijke wateren.
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INLEIDING
In het natuurreservaat de Engbertsdijksvenen heeft zich eind jaren tachtig een
ontwikkeling van steekmuggen voorgedaan die de bewoners van Kloosterhaar
overlast bezorgde. De overlast leidde tot een toenemende spanning tussen

de bewoners en de beheerder van het natuurgebied, het Staatsbosbeheer.
Teneinde een oplossing te zoeken, is in 1987 een onderzoek gestart door het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN, het tegenwoordige Instituut voor Bosen Natuuronderzoek (IBN)) om inzicht te krijgen in de (aut-)ecologie van de
plaagvormende soorten en de maatregelen die genomen kunnen worden om
ontwikkeling van de steekmuggen te verminderen. Uit het onderzoek is
gebleken dat met name vertegenwoordigers van het geslacht Aedes plaagvormendzijn. Inmiddels hebben ingrepen in het natuurgebied plaatsgevonden
om de omstandigheden waaronder de steekmuglarven goed gedijen te
verslechteren. Indien de uitgevoerde inrichtingsmaatregelen onvoldoende

resultaat geven, is door de werkgroep 'Bestrijding muggenoverlast’ van het
Staatsbosbeheer en het NBLF gekozen om bij een nieuwe plaagvorming van
steekmuggen het bacteriologische bestrijdingsmiddel Bacillus thuringiensis
subspecies israelensis (B.t.í.) in te zetten; dit op basis van afspraken gemaakt

in 1988. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) heeft
ontheffing verleend voor het gebruik van B.t.i. onder uiterste omstandigheden
(1988): uit belangen van de volksgezondheid moet de de bestrijding van de

steekmuggen dringend vereist zijn. In 1987 is door het RIN een beperkte
literatuurstudie uitgevoerd naar de verschillende aspecten van het gebruik van
B.t.i.. Hetbetrof slechts een oppervlakkige voorstudie. De algehele kennis over
de inzet en effecten van het middel waren nog beperkt omdat het middel pas
sinds het einde van de tachtiger jaren in de praktijk wordt toegepast. Om al
dan niet onder uiterste omstandigheden de inzet van B.t.i. in het hoogveengebied te verantwoorden, is meer diepgaand literatuuronderzoek gewenst; temeer daar de laatste jaren steeds meer gegevens beschikbaarzijn gekomen
rondom het gebruik en de effecten van het middel. Het doel van deze
literatuurstudie is het verzamelen van informatie omtrent de toepassing van
B.t.i. in hoogveengebieden en neveneffecten die hierbij op kunnen treden. Het

onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Staatsbosbeheer.
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VRAAGSTELLINGEN LITERATUURONDERZOEK
Het onderzoek richt zich op het gebruik van B.t.i. tegen veensteekmuggen
(Aedes punctor, Aedes cantans, Aedes cinereus) in ondiepe (temporaire),
voedselarme, zure wateren op een veenondergrond met een variërende

vegetatiebedekking. Aangezien de literatuur niet op dit habitat is toegespitst,

wordt alle informatie met betrekking tot Aedes spp. verzameld en factoren die

van invloed kunnen zijn op de werking van B.t.i. bekeken.

Hieruit zijn de volgende specifieke onderzoeksvragen gedestilleerd:
1. Wat is de ’produkt-specificatie’ van B.t.i. ?

-_ toxische werking ?
2. Welke factoren beïnvloeden de werking van B.t.í. 2
- persistentie B.t.i. ?
- adsorptie aan organische stof (met name veen) ?
- voedselrijkdom ?
- reactie in zuur milieu ?
3. Wat zijn de effecten van B.t.i. op veensteekmuggen ?
- wat is de letale dosis (ppm, kg/ha, sporen/ml) ?
- na hoeveel uur treedt het effect op ?
-_ zijn er lange-termijn effecten bekend ?
4. Wat zijn de effecten van B.t.i. op andere organismen ?
- welke organismen zijn gevoelig ?
-_wanneertreden letale doseringen op ?
-__hoe grootis de gevoeligheid ten opzichte van veensteekmuggen ?
5. Op welke wijze kan B.t.i. worden toegepast in de Engbertsdijksvenen ?
- hoeveel kg/ha is nodig ?
- op welke wijze moet het toegediend worden ?
- wanneer moet het toegediend worden ?
- welke neveneffecten zal het middel hebben ?
Bij de bespreking van de resultaten van het literatuuronderzoek is bovenstaande chronologische volgorde aangehouden. De indeling is dus tevens
leeswijze van het rapport. In het gedeelte waarin toepassing van B.t.i. in de
Engbertsdijksvenen wordt besproken, wordt puntsgewijs antwoord op de
onderzoeksvragen gegeven.
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METHODE
Om relevante literatuur op te sporen is twee keer gezocht in verschillende
databestanden. Bij de eerste keer zijn 6 databestanden doorzocht (>25 x 10°
referenties); Biological Abstracts, CAB Abstracts, Aquatic Science and Fisheries Abstracts, Medline 66, Medline 83 en Exerpta Medica. Door gebruikmaking van diverse zoektermen en de hieronder volgende zoekstrategie is
literatuur geselecteerd.

Find 1:
Find 2:

BTlor Bacillus thuringiensis israelensis
aquatic invertebrate# or
aquatic insect# or

Find 3:

Find 4:

Culicidae or
mosquitoes of mosquito larve#
Culex or Aedes.
gen# or gene# or
genetic# or
genetransfer or
recombinant
Find 1 and Find 2 not Find 3

(Het # teken geeft aan dat er allerlei letters achter het woord kunnen volgen.)
Informatie met betrekking tot genetische manipulatie is buiten beschouwing

gelaten omdat dit voor het onderzoek niet van belang is. Er zijn 34 referenties
uit de zoekactie verkregen. Dit is vrij weinig en daarom is besloten nogmaals
inde databestanden te zoeken, maar deze keer met minder zoektermen zodat
minder specifiek geselecteerd is. Zeven databestanden zijn doorzocht; Biosis,
CAB Abstracts, ASFA, Sciresearch IS74, Sciresearch IS83, Medline 66,
Medline 83. De volgende zoekstrategie is uitgevoerd:
Find 1:
Find 2:

Find 3:

BTlor Bacillus thuringiensis israelensis
gene#or
genetic# or
genetransfer or
recombinant
Find 1 not Find 2

Op dezewijzezijn 247 literatuurreferenties verkregen.
Daarnaast is in de databestanden van ARGRALIN en CCOD 1990-1992
gezocht en is literatuur verzameld door relevante literatuurverwijzingen uit

artikelen op te zoeken.

Steekmuggen in de Engbertsdijksvenen 5

11

RESULTATEN LITERATUURONDERZOEK

1. PRODUKT-SPECIFICATIE: Bacillus thuringiensis subspecies
israelensis

1.1. Inleiding
Bacillus thuringiensis subspecies israelensis is in 1977 voor het eerst door
Goldberg & Margalit geïsoleerd in de Negevwoestijn in Israël. In een poel
werden dode larven van Culex pipiens gevonden tesamen met Bacillus
thuringiensis israelensis (B.t.i.) dat een hoge toxiciteit voor de larven bleek te
hebben.

Bacillus thuringiensis (B.t.) behoort tot de Gram-positieve sporenvormende
bacteriën. Alle B.t. stammen zijn door de Barjac in 1978 geclassificeerd aan
de hand van hun H-antigenen in 34 verschillende subspecies. Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) valt onder het subspecies H-14 (de Barjac 1990).
Bacillus thuringiensis vertoont een specifieke insekticidale werking. Er zijn
subspecies die giftig zijn voor Lepidoptera (vlinders) zoals Bacillus thuringiensis kurstaki, of voor Coleoptera (kevers) zoals B.t.tenebrionis (van Rie, 1992).
Bacillus thuringiensis israelensis is specifiek toxisch voor Diptera, waartoe de
muggen en vliegen behoren. De giftigheid wordt bepaald door de kristallen die
de bacterie produceert. B.t.i. is over de hele wereld getest en hetblijkt erg
effectief te zijn tegen culiciden (steekmuggen) en simuliiden (kriebelmuggen)
(0.a. Margalit et al. 1985). Chironomiden (rode muggenlarven) vertonen

eveneens een gevoeligheid voor B.t.i. maar mortaliteit treedt meestal pas op
bij hogere doseringen dan gebruiktbij de bestrijding van culiciden en simuliiden (0.a. Ali 1981, Garcia et al. 1980, Rodcharoenet al. 1991, Schnetter et
al. 1981). Sommige andere B.t. subspecieszijn eveneens toxisch voor muggen maarde toxiciteit is lager dan die van B.t.i. (de Barjac1 990).
1.2. Toxische werking Bacillus thuringiensis kristallen
De toxische werking van Bacillus thuringienis wordt veroorzaakt dooreiwitkristallen die, naast sporen, gevormd worden tijdens de sporulatie. Het B.t.i. kristal
bevatvier verschillende eiwitten, met massa’s van respectievelijk 27, 65, 128
en 135 kiloDalton. Eén Dalton komt overeen met de massa van één waterstofatoom. De eiwitten worden door verschillende genen gemaakt (cry IV A,B,D
en cyt A) (Gill et al. 1992, Priest 1992, van Rie 1992). Wanneer de eiwitten
apart geïsoleerd worden, heeft elk een toxische werking op de insektenlarven
maar is geen enkel eiwit even toxisch als het gehele eiwitkristal (Federici et

al. 1990). Het toxiciteitsverschil van de Bacillus thuringiensis subspecies wordt
veroorzaakt door de verschillende kristallen die de bacterién produceren.

Deeiwitkristallen moeten in het maagdarmkanaal van de insekten opgenomen
worden willen ze hun toxische werking verkrijgen. De gevoeligheid van insekten beperktzich tot de larvale stadia, het stadium waarin de insekten voedsel
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tot zich nemen. De poppen en de volwassen insekten (adulten) zijn niet
gevoelig omdat deinsekten in deze stadia geen voedsel opnemen. Nadathet
kristal door het insekt gegeten is, lost het in het alkalische milieu (hoge pH)
van het maagdarmkanaal op en komen deeiwitten, protoxinen of 5-endotoxinen genoemd, vrij. De ê-endotoxinen worden op hun beurt door proteasen
(eiwit afbrekende enzymen) uit de middendarm omgezet in actieve toxinen.
Deze toxinen binden aan specifieke receptoren van de darmepitheelcellen.

Hierbij vormen ze poriën in de cellen waardoor de osmotische eigenschappen
van de membranen veranderen. De cellen zwellen op en gaan kapot, hetgeen

tot de dood van het insekt leidt (Becker 1986, Chilcott et al. 1990, Gill et al.
1992, Gringorten et al. 1992, Khawaled et al. 1992, Priest 1992). Eén van de
redenen voor de afwezigheid van toxiciteit voor zoogdieren is het zure milieu
(lage pH) in de maag die het oplossen van het eiwitkristal belemmert. Het B. t.i.
toxine is snel werkzaam, 24 uur na opname treedt de dood in (Mulla 1990).

Volgens van Rie (1992) zijn vier stappen van belang die tot de grote specifieke
toxiciteit van de kristaleiwitten leiden (Figuur 1):
1.
Het oplossen van de kristallen waarbij de ô-endotoxinen vrijkomen.
2.
Splitsing van het protoxine (8-endotoxine) in een actief toxine.
3.
Binding van het actieve toxine aan specifieke receptoren van de
darmmembraam.
4.
_De vorming van een porie of lekkage kanaal wat leidt tot celdood.
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1.3. Standaardisering toxiciteit Bacillus thuringienis produkten

Het aantal sporen tellen

In de eerste instantie werd de toxiciteit van B.t.i. toegeschreven aan de infectie
van de insekten met de Bacillus bacterie omdat in de gedodeinsekten sporen
van B.t.i. aangetroffen werden. Er was nog geen kennis over de rol die
ö-endotoxines spelen. De giftigheid is lange tijd uitgedrukt in het aantal
sporen/ml (Dulmage et al. 1990). Dit wordt bepaald door Bacillus te kweken
op agar in petrischaaltjes bij 24-36 uur incubatie. Het aantal kolonies dat
ontstaan is, wordt geteld. Hierbij wordt verondersteld dat uit iedere spore één
kolonie ontstaat. Deze methode geeft de toxiciteit echterniet goed weer. Het
zijn namelijk niet de sporen die de giftigheid van Bacillus thuringiensis veroorzaken maar de 8-endotoxinen. De enige juiste manier om de toxiciteit van B.t.i.
te bepalen is door middel van de bioassay methode. Desondanksis het in de
Verenigde Staten nog steeds verplicht om de toxiciteit in sporen/ml weerte
geven.
De Internationale Toxische Unit (ITU)
De Toxische Unit wordt bepaald door middel van een bioassay. Een bioassay
is in dit geval een laboratoriumproef waarbij larven blootgesteld worden aan
verschillende concentraties B.t.i.. De giftigheid wordt bepaald door het aantal
dode larven over een bepaaldetijdseenheid te tellen. De methode geeft een
direkt verband tussen het geteste insekt en de toxiciteit van een bepaalde
formulering. Als test-organisme wordt meestal Aedes aegyptigebruikt, die een
hoge gevoeligheid voor B.t.i. heeft. De toxiciteit wordt uitgedrukt in de concentratie van B.t.í. die letaal is voor 50% van de larven, de zogenaamde LC5o. De
LC50o is afhankelijk van de gebruikte B.t.i. formulering; als standaard formulering wordt vaak IPS-82 gebruikt. De LCso van een onbekende formulering van
B.t.i. wordt in een bioassay bepaald en vergeleken met de standaard formulering. Op deze manier wordt de International Toxic Unit (ITU) verkregen.

Toxiciteit monster (ITU/mg) = standaard x toxiciteit standaard, ITU/mg
LC5o monster

Wanneer IPS-82 wordt gebruikt als standaard, wordt de formule:

Toxiciteit monster (ITU/mg) =_LCso standaard x 15000 ITU/mg
LC5o monster
(Dulmage et al. 1990)

1.4. Resistentie

Hoewel eerdere pogingen om resistentie van Bacillus thuringiensis in laboratoria te verkrijgen niet succesvol waren, blijkt uit recente laboratoriumstudies
dat insekten de mogelijkheid bezitten om resistentie tegen de toxinen te
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ontwikkelen. Een Culex (pipiens) quinquefasciatus kolonie ontwikkelt na 22
generaties een 15-voudige resistentie tegen één van de toxinen, CrylVD van
B.t.i. (Gill et al. 1992). Sutherland (1990) geeft het volgende overzicht van de
resistentie van Bacillus thuringiensis gevonden in laboratoria: Vasquez-Garcia
& Georghiou vinden een 7-voudige toename van de LCso na 32 Culex (pipiens)
quinquefasciatus generaties, Gharib & Marzso (1986) vinden een 1.9-voudige
toename van de resistentie van Aedes aegyptien Goldman, Arnold & Carlton
(1987) vinden na 14 generaties een kleine verhoging van de LCs5o van Aedes
aegypti. De laatst genoemde auteurs suggereren dat voor resistentie ontwikkeling waarschijnlijk een vrij lange periode nodig is, omdat er twee of meer
genetische veranderingen moeten plaatsvinden om resistentie te verkrijgen.
Van Rie (1992) heeft het mechanisme achter de restistentie van Plutella

xylostella en Plodia interpunctella (Lepidoptera, vlinders) tegen Bacillus thuringiensis kristallen onderzocht. De affiniteit van de toxine eiwitten voor de
receptor in de darmwand blijkt van belang te zijn. Volgens van Rie wordt
restistentie veroorzaakt door de vermindering van de binding van toxine
eiwitten aan de receptoren.

B.t.i. vertoont geen kruisresistentie met chemischeinsekticiden en daarom kan
B.t.i. waar insekten resistent zijn tegen chemische middelen, gebruikt worden
(Molloy 1990). In veldsituties is nog geen resistentie voor B.t.i. opgetreden.
Verwacht wordt dat er door de constante influx van nieuw genetisch materiaal
weinig opbouw van resistentie zal plaatsvinden. Momenteel wordt onderzoek
verricht naar de eventuele resistentie van simuliiden in West Afrika. B.t.i. wordt
daar erg veel gebruikt om Simuliidae, die rivierblindheid overdragen, te
bestrijden. Het is mogelijk dat na jarenlang gebruik van B.t.i. restistentie

optreedt in veldsituaties.

1.5. Subletale effecten

Hare & Nasci (1986) hebben in het laboratorium de subletale effecten van B. t.í.
op Aedes aegypti onderzocht. Als de larvendichtheid constant gehouden
wordt, treden er geen negatieve effecten op de overlevende larven op bij een
dosis die de helft van de larven doodt. Wanneer de larvendichtheid niet
constant gehouden wordt en de competitie om voedsel afneemt door sterfte
ten gevolge van B.t.i. neemt de vleugellengte van de overlevende adulten toe.
De larvale ontwikkeling van de behandelde en niet behandelde larven verloopt
even snel.
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2. FACTOREN DIE DE EFFECTIVITEIT VAN Bacillus thuringiensis
israelensis KUNNEN BEINVLOEDEN

2.1. Inleiding
Uit veldonderzoekis gebleken dateen effectieve controle (>95% mortaliteit/letaliteit) van aquatische Diptera met B.t.i. slechts enkele dagen tot een week
na belasting standhoudt (Mulla 1990, Mulligan & Schaefer 1982, Sheeran &
Fisher 1992). Voor chiromoniden is de werkingsduur iets langer, 2-3 weken,

het effect treedt ook later op dan bij simuliiden en culiciden (Ali 1981, Houston
et al. 1989 I,Il). In gebieden waarcontinue eiafzet en ontwikkeling van larven

plaatsvindt, zijn wekelijkse behandelingen met B.t.i. nodig (Mulla 1985). De
werkingsduur van B.t.i. is kort omdat het in de bodem gedenatureerd (afgebroken) wordt (Lacey & Undeen 1986). De denaturatie van de eiwitten vindt
waarschijnlijk plaats door bacterién.
Diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheid van B.ti.,
zijn in het laboratorium onderzocht.

2.2. Insekt specifieke factoren
Soortsspecificiteit
B.t.i. is met nametoxisch voorculiciden en simuliiden. Over het algemeen zijn
onder de culiciden, de larven van het geslacht Culex het meest, Aedes-larven
iets minder en de Anopheles larven het minst gevoelig (Mulla 1990, Mulla
1985). Het verschil in gevoeligheid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het
voedingsgedrag van de soorten: Culex en Aedes voeden zich actief in de
waterkolom van een ondiep water en hoewel B.t.i. snel naar de bodem zinkt,
krijgen de larven toch voldoende toxine binnen om een letaal effect te
veroorzaken. Anopheles larven daarentegen voeden zich aan het wateroppervlak en krijgen, in de korte tijd dat B.t.i. daar aanwezig is, minder snel een
letale dosis binnen (Mulla 1990). Een drijvende formulering van B.t.i. zal de
effectiviteit van B.t.i. tegen Anopheles aanzienlijk kunnen verhogen (Mulla
1990). Ook onder de simuliiden hebben soorten een verschil in gevoeligheid
voor B.t.i. (Molloy 1990). Chironomiden zijn eveneens gevoelig voor B.t.i. maar
de letale dosis is meestal groter dan die van culiciden en simuliiden.
Chironomiden worden beschouwd als de belangrijkste organismen diete lijden
hebben onder de toediening van B.t.i. in het veld (zie neveneffecten). In de
Engbertsdijksvenen zijn culiciden van het geslacht Aedes (Aedes punctor,
Aedes cantans, Aedes cinereus) aanwezig. Deze zijn in hoge mate gevoelig
voor B.ti..
Larvenstadium

Voor bijna alle Culex en Aedes larven geldt dat de jongere larvale stadia
gevoeliger zijn dan de oudere stadia ((Becker 1986, Lüthy et al. 1980, Mulla
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1985, Molloy 1990, Rettich 1983, Schnetter et al. 1983). In het algemeen zijn
2e stadium larven 1.5 - 5 keer gevoeliger dan jonge 4e stadium larven. Oude
4e stadium larven, die weinig eten of zijn gestopt met eten, zijn ongevoelig
omdat ze geen letale dosis binnen krijgen. Poppen zijn eveneens niet te

bestrijden met B.t.i. omdat ze geen voedsel tot zich nemen (Mulla in : de Barjac
& Sutherland 1990). Bij laboratoriumtesten die uitgevoerd worden om een
indicatie voor de toe te dienen velddosis te verkrijgen, worden 3e en 4e stadia

larven gebruikt. De dosis die letaal is voor deze oude larvale stadia zal dan
zeker de jongere larven doden. Bij asynchrone soorten zoals Culex, Anopheles en sommige Aedes soorten, waarbij alle larvale stadia aanwezig zijn, zal
de dosis afgestemd moeten worden op de oudere, ongevoeligere larven (Mulla
1990). In de Engbertsdijksvenen ontwikkelt zich één à twee keer per jaar een
Aedes populatie, één in het vroege voorjaar en één (met een kleinere omvang)
in het najaar(zie Tabel 1 en Figuur 2). Indien het middel zou worden toegepast
moet de ontwikkeling van de larven nauwkeurig gevolgd worden voor een
goede timing van de toediening van B.t.í.. Het dan aanwezige stadium bepaalt
de dosis.
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Schematisch overzicht van de ontwikkeling van Culicidae in 1987, 1988 en 1989.

Het aantal larven

Uit zowel veld- als laboratoriumonderzoek is gebleken datbij een hoge larvale
dichtheid een hogere dosis B.t.i. nodig is dan bij een lage larvale dichtheid (Aly
et al. 1985, Becker et al. 1992, Mulla 1990, Schnetter et al. 1983). In het

algemeen is voor populaties met een hoge dichtheid (50 - 100 larven/schep)
1.5 - 2 keer zo veel B.t.i. nodig als voor populaties met een lage dichtheid (5
- 20 larve/schep) om dezelfde mortaliteit te krijgen (Mulla 1990). De grootte
van het monster (één schep) staat niet vermeld. Volgens Becker (1986) kan
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de hoeveelheid toxine die door een individu opgenomen wordt bij zeer grote
larvendichtheden (1000/1) niet voldoende zijn. In de Engbertsdijksvenen komen plaatselijk larvendichtheden van honderd tot enkele honderden larven

per schep voor. Larven zijn geschept met een appelmoeszeef. Indien de
grootte van de schep vergelijkbaar is met de grootte van de schep in het

onderzoek van Mulla, dan is op deze plekken een verhoogde dosis van B.t.í.
nodig.
Voedingsgedrag/voedingstoestand
Het voedinggedrag van de Diptera larven is van zeer groot belang omdat B.t.i.

pas giftig is nadat het via het maagdarmkanaalin het lichaam is opgenomen.
Het voedingsgedrag is soortsafhankelijk en wordt onder andere beïnvloed
door de temperatuur en de hoeveelheid voedsel dat voor de larven in het water
beschikbaar is. Schnetter et al. (1983) hebben de invloed van de voedingstoestand van Aedes larven in het laboratorium onderzocht. Wanneer larven een
hongerperiode van 24 uur doormaken, worden ze veel gevoeliger voor B.t.i..
Anderzijds vermindert een hoog voedselaanbod (bepaald aan de hand van
het Biologisch Zuurstof Verbruik) de werking van B.t.i. aanzienlijk. Volgens
Mueller (1984) kan een sterke verontreiniging met detritus, microrganismen,

ect., de werking van B.t.i. verminderen doordat de maag snel gevuld raakt met
de andere aanwezige organische deeltjes. De opname van de hoeveelheid
B.t.i. vermindert en het toxine bereikt de kritische concentratie niet. In de
Engbertsdijksvenen zijn vooral Aedes larven aanwezig. Deze verzamelen
voedsel door stevig substraat af te borstelen, het zijn zogenaamde 'browsers'(Surtees 1959). Larven van Anopheles, Culiseta (subgenus Culicella) en
Culex hangen aan het wateroppervlak of waterplanten en filteren met de
mondborstels partikels (zwevend dierlijk en plantaardig plankton) uit het water
(Wesenberg-Lund 1920/21, Wallace & Merritt 1980). De humeuze wateren in
de Engbertsdijksvenen bevatten veel organische partikels (ingewaaid blad,
veen, dode stengels van met name pijpestrootje). Hierdoor zal een hogere
dosis gewenstzijn.

2.3. Omgevingsfactoren
Sedimentatie en absorptie aan gesuspendeerde deeltjes
Effecten van sedimentatie en de aanwezigheid van deeltjes in het water zijn
veelal in het laboratorium onderzocht. Bacillus thuringiensis kristallen zijn niet
oplosbaar in water (Gill et al. 1992). Ze worden als suspensie aan het water

toegediend. Volgens Molloy (1990) zakken vooral formuleringen met een grote
deeltjesgrootte vrij snel naar de bodem, terwijl formuleringen met enkelvoudige deeltjes zoals Teknar slechts langzaam naar de bodem zakken. Zo
vindt hij een sedimentatiesnelheid van minder dan 5 mm/uur voor Teknar in
stilstaand water. In veldsituaties zakken Teknar kristallen toch vrij snel naar
de bodem doordat ze binden aan grotere, van nature voorkomende deeltjes
in de waterlaag. In diverse laboratoriumonderzoeken zijn de effecten van
gesuspendeerde deeltjes op de werkzaamheid van B.t.i. onderzocht. In alle
gevallen blijkt de letaliteit onder de culicide larven af te nemen door de
toevoeging van organisch materiaal, slib, klei, silt of löss aan de waterlaag.

18

IBN-rapport 069

Toevoeging van zand heeft weinig effect (Margalit & Bobroglo 1984, Ramoska
et al. 1982). Voor de siltdeeltjes geldt: hoe kleiner de deeltjes hoe groter de
afname van de letaliteit (Margalit & Bobroglo 1984). Verklaringen voor de
verandering van de toxiciteit van B.t.i. door adsorptie aan deeltjes lopen uiteen.
Het inactivatie proces wordt volgens Ramoska et al. (1982) veroorzaakt door
de lading van de toxine kristallen. Toxine kristallen bestaan uit eiwitten met

een bepaalde lading en ze binden zich aan andere geladen deeltjes, zoals klei

en organische materiaal. Door adsorptie aan deeltjes lossen de kristallen niet

op in het maagdarmkanaal van de larven. De gesuspendeerde deeltjes met
B.t.i. worden wel gegeten door de larven. Volgens Sheeran & Fisher (1992)
verandert de biobeschikbaarheid van B.t.i. door adsorptie aan gesuspendeerd
materiaal, maar is het proces reversibel. Door suspensies flink te roeren kan
B.t.i. weer beschikbaar komen. B.t.i. blijft dus wel aanwezig na absorptie, maar
is niet meer beschikbaar voor de larven. In organisch verontreinigde wateren
heeft de afname van deletaliteit van B.t.i. volgens Mulla (1990), Becker (1986),
Mueller (1984) en Schnetter et al. (1983) te maken met de afname van de
hoeveelheid gif dat de larven binnen krijgen. Volgens Becker (1986) is in zeer
voedselrijk water de voedselverzadiging van de larven hoger en is daarom
twee maal zoveel B.t.i. nodig dan in voedselarm water om eenzelfde reductie

te krijgen. De verklaring van Schnetter et al. (1983) lijkt beter te kloppen; de
larven eten per tijdseenheid even veel maar het percentage gif dat de larven
in het voedselarme water binnenkrijgen is per voedseldeeltje groter zodat de
letale dosis eerder bereikt wordt. Volgens Mueller (1984) treedt concurrentie
om de opname tussen B.t.i. en andere deeltjes op.

Stoffen die mogelijk in de Engbertsdijksvenen een rol spelen zijn tanninen.
Deze komen in het water vrij bij de afbraak van het veen en geven het water
een bruine kleur. Tanninen kunnen niet-specifieke complexen met eiwitten
vormen. Bij een neutrale pH is de interactie met eiwitten vrij groot, bij een
hogere pH worden de interacties zwakker. Er is geen literatuur beschikbaar
over de interacties bij lagere pH, zoals in veengebieden (pH + 4.5). De invloed
van tanninen op B.t.i. is nog niet onderzocht (van Rie 1992). Indien B.t.i.
bindingen met tanninen vormt zou de werkzaamheid van B.t.i. verminderd
kunnen worden.
In veel artikelen wordt de adsorptie van B.t.i. aan de bodem of gesuspendeerde

deeltjes als één van de belangrijkste oorzaken van het afnemen van de
werking van B.t.i. genoemd. Snelle sedimentatie naar de bodem en daarop
volgende denaturatie zijn de oorzaak van de korte werking van B.t.i. (Lacey &
Undeen 1986).
In de Engbertsdijksvenen bestaat de bodem uit veen en komen de Aedes spp.
larven voornamelijk in plas/dras-situaties voor, zoals bijvoorbeeld het temporaire water tussen de pijpestrootjespollen (Molinea caerulea). Er is dus veel

organisch materiaal aanwezig waaraan B.t.i. zou kunnen binden. In bovengenoemde experimenten is het organische materiaal gesuspendeerd aanwezig
en niet als (intact) plantaardig materiaal. Het is nog onduidelijk of B.t.i. ook aan
plantaardig materiaal bindt en daarmee de effectiviteit van B.t.i. in de Engberstdijksvenen negatief beïnvloedt.
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Temperatuur

De afname van de effectiviteit van B.t.i. bij lagere temperaturen is geen simpel
lineair verband. Vooral bij temperaturen lager dan 8°C treedt verlaging van de
toxiciteit op (Atwood et al. 1992, Lacoursière & Charpentier 1988, Molloy
1990). Volgens Beckeret al. (1992)is in het laboratorium bij temperaturen van
5°C een 10 keer hogere dosis nodig om dezelfde letaliteit onder Aedes vexans
larven te krijgen dan bij 25 °C. Bij sommige soorten echter, die aangepast zijn
aan het leven bij lagere temperaturen zoals 'sneeuwpoellarven’ (Aedes ventrovittis en Aedes cataphylla) (VS) blijft B.t.i. ook bij lage temperaturen actief

(Eldridge et al. 1985). De afname van de toxiciteit van B.t.í. bij lage temperaturen is het gevolg van de afname van de hoeveelheid voedsel dat de larven
tot zich nemen door de afname van het gehele metabolisme (Mulla 1990).
Volgens Lacey et al. (1978) is dit echter niet de enige oorzaak, de snelheid
waarmee enzymen protoxinen (8-endotoxinen) omzetten in toxinen is mogelijk
ook temperatuurafhankelijk. Bij lage temperaturen vermindert de omzettingsnelheid, hetgeen tot een afname van het vrijkomen van de toxinen kan leiden.
In de Engbertsdijksvenen liggen de watertemperaturen vroeg in het voorjaar,

als de eerste larven zich ontwikkelen, vrij laag. De voorjaarssoorten zijn van
nature aan deze situatie aangepast, hun metabolisme zal niet verlaagd zijn.
Vermindering van de effectiviteit van B.t.i. zal daarom niet optreden.
Waterdiepte

In de praktijk worden doseringen berekend aan de hand van het volume of de
oppervlakte van het water dat behandeld moet worden. Met de larvale dichtheid en de hoeveelheid organisch materiaal wordt minder rekening gehouden.
In diep water (diepte >enkele meters) is een grotere B.t.i. dosering nodig per
wateroppervlakte dan in ondiep water omdat B.t.i. snel naar de bodem zakt
en zo uit de begrazingszone van de larven komt (Mulla 1990, Mulla 1985).
Becker (1986) noemt de menging van B.t.i. over de waterlaag en de daarmee
optredende verdunning van de concentratie van B.t.i. als oorzaak van de
hogere dosis die nodig is. In ondiepe wateren ( <0.5 meter) is vooral het
wateroppervlak van belang (Lüthy et al. 1980) en niet zozeer de waterdiepte
voor de berekening van de toe te dienen dosis. Volgens Schnetter et al. (1983)
moet een dosis van 0.3 kg/ha B.t.i. voldoende zijn voor een letaal effect op
Aedes vexans in 30 cm diep water. Een concentratie van 100 ppb (1000
[TU/mg) kan dan bereikt worden, hetgeen meer is dan de LCss van jonge 4e
stadium larven van Aedes vexans in het laboratorium. In de Engbertsdijksvenen bevinden de Aedes larven zich vooral in plas/dras-situaties en is de
waterdiepte erg gering. Dosering per wateroppervlakte ligt hier voor de hand.
Het precieze wateroppervlak is moeilijk te bepalen daar dit nogal wisselt in de
tijd en op bijvoorbeeld luchtfoto's veel van het water niet te zien is.
pH van het water

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de effecten van de pH van het water
op de toxiciteit van Bt... De pH-effecten op andere Bacillus thuringiensis

subspecies worden daarom ook gegeven. Bacillus thuringiensis kristallen zijn
niet oplosbaar in water (Gill et al. 1992). De kristallen lossen pas op in het
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alkalische milieu van de darm. De eiwitten in de kristallen worden, naast
hydrofobe en electrostatische interacties, biieengehouden doordisulfide verbindingen die pas bij een erg hoge pH verbreken (pH >9.5). Lacoursiére &
Charpentier (1988) en Molloy (1990) vinden een positieve correlatie tussen de
toename van de pH en de pathogeniteit van B.t. tegen Simulium vittatum.
Opgemerkt moet worden dat het hier om simuliiden gaat. Dit zijn filterfeeders
en deze kunnen opgeloste toxinen direkt uit de waterlaag filteren. Het is
mogelijk dat de verhoogde oplosbaarheid bij hoge pH op Aedes een ander
effect heeft omdat dit geen filterfeeders zijn maar ‘browsers’. De afname van
de effectiviteit van B.t.i. in zuur water moet nog aangetoond worden. Lacey et

al. (1978) vinden een vergelijkbare relatie als bovengenoemde auteurs. De
toename van de toxiciteit is echter niet significant. De oorzaak hiervan wordt
toegescheven aan de verandering van de pH gedurende het experiment,

doordat er niet voldoende bufferstof is toegevoegd. In wateren met een hoge
pH (>10) kan de verblijftijd van B.t.i. verkort worden door de verhoogde
oplosbaarheid. Gringorten et al. (1992) onderzoeken de effecten van de pH
verlaging op Bacillus thuringiensis kurstaki in celkweken en op Bombyx mori
larven (Coleoptera). De larven krijgen het toxine via een naald ingespoten.
Verlaging van de pH van 10.5 naar8 reduceert de toxiciteit in de cellen sterk.
Inde larven blijft deze beperkt. De stabiliteit en oplosbaarheid van B.t. subspec
aizawai wordt door Nishiitsutsuji-Uwo et al. (1977) getest eveneens met
Bombyx mori larven. De toxiciteit blijft behouden in gebufferde oplossingen
van pH 2-11. De toxiciteit neemt sterk af beneden pH 2 en boven pH 11.
Lacouriêre & Charpentier (1988) geven een mogelijke verklaring voor de
toename van de toxiciteit van B.t.í. bij een hoge pH. In een alkalisch milieu
treedt er ‘destabilisatie’ van het kristal op zodat het beter afgebroken en

geactiveerd wordt na de opname door de larven. Zure condities kunnen het
kristal 'overstabiliseren’ waardoor het minder makkelijk oplost en geactiveerd
wordt. Om de afname van de toxiciteit in koude en zure wateren te compense-

ren kan opgelost B.t.i. aan deze wateren worden toegediend. Eventueel zou
in het zure milieu van de Engbertsdijksvenen opgelost B.t.i. toegediend
kunnen worden. Eerst moet echter duidelijk zijn of de Aedes larven het

opgeloste B.t.í. opnemen.
Vegetatie op of boven het wateroppervlak
De aanwezigheid van een plantendek vermindert de effectiviteit van B.t.i.
doordat het niet in het water terecht kan komen en dus buiten de zone van de
etende larven blijft (Mulla 1990). In deze situaties kan men het beste granulaire
verbindingen gebruiken (Mulla 1985). De plas/dras situaties in de Engbertsdijksvenen zijn overgroeid met pijpestrootjespollen. Op deze plaatsen is het
gebruik van granulair B.t.i. gewenst.

Aanwezigheid andere organismen
Effecten van de aanwezigheid van andere, filterfeeding organismen zijn uitgevoerd met Crustacea. De aanwezigheid van Daphnia spp. (micro-crus-

taceeën) resulteert in een afname van de mortaliteit van Aedes aegypti.
Competitie om voedsel met filderfeeders leidt tot afname van de concentratie
van het toxine in het water. Het effect is vergelijkbaar met het effect van een
verhoogde larvendichtheid (Becker et al. 1992). Blaustein & Margalit (1991)
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vinden eveneens een afname van de letale dosis van Aedes aegypti als
Cypridopsis (micro-crustaceeën) en Branchipus ‘schaefferi (macro-crusta-

ceeén) aan het water worden toegevoegd. De B.t.i. concentratie wordt niet
verminderd door de aanwezigheid van de crustaceeën. Het mechanisme
achter de beschermende werking van B.t.í. is volgens de auteurs onbekend.
In de Engbertsdijksvenen komt naast de culiciden een vrij kleine aquatische
macrofauna populatie voor. Het zoöplankton waarin de micro-crustaceeën

zich bevinden, is niet onderzocht. Hoe groot de effecten van de afname van

de werking van B.t.i. door opname van andere organismen zal zijn, is onbe-

kend.

In stromende systemen zijn verder de afvoer, de stroomsnelheid, mixing van
B.t.i. in de waterkolom en het profiel van het stroombed van belang (Molloy
1990).

2.4. De B.t.i. formulering
Het aantal ITU/mg

Molloy (1990) vindt geen duidelijke correlatie tussen de potentie (ITU/mg) en
de toxiciteit voor Culicidae en Simuliidae ( Ai 0.47). De toxiciteit kan niet
simpelweg voorspeld worden aan de hand van het aantal ITU/mg. Volgens
Rodcharoen et al. (1991) is er echter wel een duidelijke toename van de
toxiciteit wanneer formuleringen met een sterke potentie ( 5000 ITU/mg en
12.500 ITU/mg) gebruikt worden om Chironomidae plagen te bestrijden. Bij
de eerste velddoseringen van B.t.i. zijn grotere hoeveelheden gebruikt dan
tegenwoordig. Verbetering van de formuleringen en vergroting van de potentie

hebben hebben hiertoe geleid.

Type formulering

B.t.í. is in verschillende formuleringen verkrijgbaar. Commercieel verkrijgbare
formuleringen zijn onder andere Bactimos, Vectobac en Teknar. Deze zijn als
poeders (Wettable Powder), in vloeibare vorm of als granulaat verkrijgbaar.
Granulair B.t.i. heeft een korrelgrootte variend van 0.25-1.0 mm (Priest 1992).
Ook worden kristallen van in het laboratorium gekweekte koloniën ‘primairy
powders’ gebruikt. Molloy (1990) vindt in laboratoriumproeven een positieve
correlatie tussen de toxiciteit en de deeltjesgrootte. Oftewel hoe groter het
deeltje, hoe meergif binnen komt en hoe eerder de dood van de larven intreedt.
Een poeder formulering van B.t.i. bevat grotere deeltjes dan een vloeibare
formulering en is daarom toxischer. Molloy heeft bewezen dat de wet van
Stokes geldt voor B.t.i. formuleringen; hoe groter de deeltjes hoe groter de
bezinkingssnelheid. Vloeibare formuleringen verdelen zich als kleine deeltjes

in de waterlaag en blijven langer in suspensie dan poederformuleringen.

Volgens Lacey & Undeen (1986) zijn in suspensies van poeders de kristallen

aan elkaar geplakt en zakken ze daarom snel naar de bodem. Granulaire
verbindingen zijn geschikt in situaties waarbij er een dichte vegetatie op of
boven het wateroppervlak aanwezig is (Lacey & Undeen 1986). Het drijfvermogen van granulaire verbindingen kan vergroot worden door het op draagmateriaal aan te brengen (Becker 1986, Majori et al. 1987). Als draagmateriaal
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worden gemalen maiskolven (zonder korrels) gebruikt. Granulaire verbindingen worden over het algemeen weinig gebruikt. Ze dienen in grote hoeveelheden toegepastte worden (vele kilo’s per hectare) vanwege de lage potentie
die ze hebben (Becker 1986, Rodcharoen etal. 1991). Het aantal experi-

menten waarbij briquetten gebruikt worden, is beperkttot het artikel van Logan
& Linthicum (1992). Briquetten zijn baksteenvormige, drijvende formuleringen
van B.t.i.. Briquetvormig B.ti. zou langer werkzaam zijn dan de andere
formuleringen. De briquetten zijn echter niet effectief gebleken. De inefficinte
werking van de briquetten wordt toegeschreven aan de grote turbiditeit (bodemdeeltjes en effluent) van het rivierwater.
Formuleringsadditieven

Vaak worden aan B.t.i. produkten extra stoffen toegevoegd om de effectiviteit
te verhogen. Stoffen worden bijvoorbeeld toegevoegd om de oplosbaarheid
te verbeteren (Molloy 1990). Niet alle extra toevoegingen hebbeneen positieve invloed op de effectiviteit van B.t.i.. Zo kunnen olieachtige druppeltjes in
een geëmulgeerde B.t.í. formulering het voedingsgedrag van larven negatief
benvloeden (Molloy 1990). B.t.i. toegediend in een oppervlaktefilm (Liparol)

heeft als voordeel dat behalve de larven ook de poppen gedood worden. Een
nadeel is dat er een hogere dosis B.t.i. (0.6 kg/ha t.o.v. 0.3 kg/ha zonder film)
nodig is; de larven nemen minder voedsel tot zich omdat Liparol in de tracheén
dringt (Schnetter et al. 1981). Een groter nadeel is het feit dat andere insekten
die aan het wateroppervlakt ademen of leven beïnvloed worden omdat een
oppervlakte film de zuurstofvoorziening belemmert. De neveneffecten zullen
veel groter zijn. Extra toedieningen, zoals xyleen aan Teknar, kunnen neveneffecten veroorzaken zoals drift van onder andere kokerjuffers (Trichoptera)
in stromende wateren (Lacey & Mulla 1990). Bij zeer hoge Teknar doseringen
kan xyleen letaal zijn voor bronforellen (Salvelinus fontinalis).
2.5 Wijze van toediening
Soms worden mechanische middelen gebruikt om B.t.i. te suspenderen in
water voordat het gebruikt wordt. Dit kan de toxiciteit verminderen doordat
eiwit-afbreekbare enzymen die in B.t.i. aanwezig zijn, geactiveerd worden en
het B.t.i. afbreken (Molloy 1990). In het veld geschiedt de verspreiding van
poeder en vloeibare formuleringen met behulp van een handsproeier als de
oppervlakten niet te groot zijn en het gebied goed bereikbaar is. Bij grote
oppervlakten en moeilijk te bereiken plaatsen worden vliegtuigen ingezet
(Lacey & Undeen 1986). Granulaire verbindingen worden met behulp van een
helicopter toegediend (Becker 1986). Er zijn geen gegevens beschikbaar over
het verschil in de efficiëntie tussen sproeien vanaf de grond en sproeien vanuit
de lucht. Het is aannemelijk dat sproeien vanaf de grond met een grotere
nauwkeurigheid gebeurt dan sproeien vanuit een helicopter of vliegtuig waarbij
onder andere verwaaiing van het toxine door de wind optreedt. Knepper et al.
(1991) heeft de invloed van de druppelgrootte van een vloeibare formulering
(Vectobac 12 AS) onderzocht. Het middel is per helicopter verspreid. Bij een
dosis van 1.17 liter B.t.i./ha geeft een kleine druppelgrootte (150-200 m) 99%
mortaliteit van de Aedes larven, terwijl een grotere druppelgrootte (550-600
um) slechts 65% mortaliteit geeft. Bij de toediening van B.t./. per helicopter
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kan beter gekozen worden voor een vloeibare formulering ( 1 liter/ha) omdat
dit efficiënteris dan toediening van een granulaire formulering van B... (5.6
kg/ha nodig volgens Knepper). Het geeft een aanzienlijke kostenbesparing en

het gemak is groter omdat de helicopter minder vaak naar de grond hoeft om
opnieuw gevuld te worden.
In de Engbertsdijksvenen kan zowel vloeibaar, poedervormig als granulair

B.t.i toegediend worden. Het voordeel van granulaat is dat plas/dras situaties
effectiever behandeld worden. Het nadeel is dat er veel kilo's per hectare
toegediend moeten worden en hierbij meer formuleringsadditieven (zoals
draagmateriaal) in het milieu terecht kunnen komen. Toediening zou, onafhan-

kelijk van de formulering, met behulp van een helicopter of vliegtuig moeten
geschieden. Het gebied is te ontoegankelijk en te groot om het met een handof rugsproeier te behandelen.
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3. TOXICITEIT VAN B.t.i. VOOR Aedes spp

3.1. Inleiding
Nieuwe formuleringen van B.t.i. worden op laboratoriumschaal getest om een

indruk van detoxiciteit voor het te bestrijden organismete krijgen. Daarna
wordt overgestapt op semi-veldsituaties. Onderzoek vindt dan meestalplaats
in zogenaamde mesocosms; buitengelegen, kunstmatige aquatische
modelecosystemen waarin het natuurlijke habitat wordt nagebootst. Doserin-

gen die voldoende letaliteit onder de plaagorganismen geven worden later in
het veld toegepast. Meestal wordt de laboratoriumdosis vermenigvuldigd met
een bepaaldefactor, omdatin het laboratorium geen rekening wordt gehouden
met vermindering van de toxiciteit van B.t.i. door bijvoorbeeld adsorptie aan
de bodem en de aanwezigheid van voedsel. Lüthy et al. (1980) vermenigvuldigen de gemiddelde letale dosis van Aedes aegypti larven met een factor 3-4
om een efficiënte velddosis te krijgen. Deze dosis is in het veld 100%letaal
voor Aedes pullatus, Aedes cataphylla en Aedes communis larven en voor
70% letaal voor Aedes vexans larven.
Een vertaling van de laboratoriumdosis naar de velddosis is niet zomaar
mogelijk. In het laboratorium wordt de dosis berekend in mg/l en in het veld
wordt deze uitgedrukt in kg/ha. Alleen Rettich (1983) drukt de dosering van
B.t.i. in het veld uit in ppm (= mg/l), wat volgens hem overeenkomt met de
dosis in kg/ha.

3.2. Laboratorium experimenten

B.t.i. is slecht oplosbaarin water. Om B.t.i. te testen worden de formuleringen
gemixt en gesuspendeerd in water. Verdunningsreeksen worden gemaakt in
100-200 ml bekers, waaraan 20-25 larven worden toegevoegd. Omdat B. t.i.
een hoge letaliteit geeft binnen 24 uur, wordt meestal geen voedsel toege-

diend. Van iedere verdunning worden 2-4 duplo's gemaakt en de test wordt
op verschillende dagen herhaald om de biologische variatie van de testorganismen erbij te betrekken. Na de gewenste blootstellingsduur wordt de mortaliteit bepaald. De gemiddelde mortaliteit per concentratie wordt berekend en
dosis-effect lijnen op logaritmisch papier uitgezet. De LCso en LCso (mg/l)
worden hieruit bepaald (Mulla 1990). Misch et al. (1992) hebben recentelijk
een nieuwe methode ontwikkeld om de toxiciteit van B.t.i. te testen. Individuele
larven worden apart blootgesteld aan B.t.i. in plaats van 20-25 larven tegelijk.
Het voordeel hiervan is dat er geen dode larven geteld worden die ten gevolge

van predatie van de larven onderling ontstaan. De methode geeft een verkorting van de testtijd, verbetert de gevoeligheid en bevordert de statistische

precisie.
Voor Aedes en Culex larven ligt de LCgo van de meeste B.t.í. formuleringen
tussen de 0.05 en 0.5 mg/l. De meeste Anopheles larven zijn minder gevoelig,
de gevoeligheid is in de orde van 0.5 tot 5.0 mg/I (Mulla 1990). De letale dosis
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wordt ook vaak weergegeven in het aantal ppm (parts per million; mg/l) of het
aantal sporen/ml.

3.3. Veldtoepassingen
Sinds 1982 wordt het wereldverbruik van B.t.i. geschat op 200 ton per jaar ter

bestrijding van steekmuggen (Culicidae) en 2000 ton per jaar ter bestrijding
van kriebelmuggen (Simuliidae) (Becker 1986). Simulium damnosum wordt

bestreden omdat deze de volksgezondheid in gevaar kan brengen.
Rivierblindheid wordt via Simulium damnosum overgebracht. Molloy (1990)
geeft een uitgebreid overzicht van de veldtoepassingen van B.t.i. tegen
Simuliidae (zie Tabel 2). Simuliidae komen voor in stromende wateren. In de
Engbertsdijksvenen zijn de plaagvormende organismen veensteekmuggen,
behorende tot het geslacht Aedes. Culex is eveneens aanwezig, maarin veel
minder hoge aantallen. Het zijn daarom vooral veldtoepassingen met betrekking tot de bestrijding van Aedes spp die bekeken worden. De broedplaatsen
van Aedes spp. zijn temporaire, ondiepe stilstaande wateren (Verdonschot et
al. 1988). Eieren worden afgezet op de inundatie zones. In de Engbertsdijksvenentreden Aedes-plagen op wanneer het voorjaar erg nat is. Eieren komen

onder water en larven kunnen zich ontwikkelen.
In veldexperimenten zijn verschillende formuleringen van B.t.i. in diverse
doseringen toegepast. In Tabel 3 staan de literatuurgegevens van de poedervormige formuleringen van B.t.i. weergegeven, in Tabel 4 de gegevens van
de granulaire en vloeibare formuleringen. In de tabellen zijn de te bestrijden
Aedes soort, de toegepaste formulering, de dosis, de manier van toediening,
het habitat en de effectiviteit van B.t.i. opgenomen. Omdat de tabellen 3 en 4
vrij uitgebreid zijn, is in Tabel 5 een korte samenvatting van de dosis en het
optredendeeffect gegeven. Vanaf 1980 hebben erveldtoepassingen met B. t.i.
plaatsgehad. Bestrijding van Aedes met behulp van B.t.i. in gematigde streken
heeft voornamelijk in de Verenigde Staten plaatsgevonden (Eldridge et al.
1985, Garcia & Desrochers 1980, Merrian & Axtell 1983, Mulla 1990) en in
Duitsland (Becker 1986, Rettich 1983, Schnetter et al. 1983). In de Verenigde
Staten hebben toepassingen vaak plaatsgehad in semi-veldsituaties; in zogenaamde mesocosms. In Duitsland zijn overstromingsgebieden vandeRijn met
B.t.i. behandeld. Ook zijn Aedes-larven in koude wateren (sneeuwpoelen)
(Eldridge et al. 1985, Lüthy et al. (1980) en in zoute wateren (Garcia &
Desrochers (1980, Merrian & Axtell 1983) bestreden. Meestal zijn poederformuleringen van B.t.í. gebruikt. De toegepaste velddosis was in het begin jaren
80 groter dan gebruikt in latere jaren. Rettich (1983) past een dosis van 0.5-1
kg/ha Teknar toe in overstromingsgebieden van de Rijn en in verontreinigde
gedeelten zelfs een dosis van 2.5 kg/ha. Becker (1986) bereikt met een dosis
van 0.2 kg/ha Teknar een hoge mortaliteit in dezelfde omstandigheden. De
afname van de dosis in de loop van de jaren heeft onder andere te maken met
de toename van de potentie van de formuleringen, het aantal ITU/mg. Becker
gebruikt een Teknar formulering met een zeer groot aantal ITU's per milligram
(5800 ITU/mg). De tegenwoordig verkrijgbare geconcentreerde poedervormige B.t.i. formuleringen (Bactimos, Teknar en Vectobac) kunnen in een

dosis van 0.2-0.5 kg/ha Aedes-larven voor meer dan 95% onder controle
houden (Mulla 1990). In verontreinigde wateren moet meer gebruikt worden,
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minimaal 0.6 kg/ha (Schnetter et al. 1983). Volgens Mulla kan de effectieve
dosis bij de bestrijding van een soort met een factor 2-5 variéren, afhankelijk
van de abiotische en biotische karakteristieken van de broedplaats. Eldridge
et al. (1985) hebben de bestrijding van Aedes-larven in sneeuwpoelen,
gelegen in bergachtige gebieden, onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat een

dosis van 0.5 kg/ha voldoende is voor een effectieve controle van de Aedeslarven, zelfs bij temperaturen van 5°C. 'Sneeuwpoellarven’ zijn kennelijk aan
de lage temperaturen aangepast en een hoge dosering van B.t.í. is niet nodig.
In zoute wateren wordt een vrij hoge dosis B.t.i. toegepast, ongeveer 1 kg/ha
(Garcia & Desrochers 1980, Merrian & Axtell 1983). Een hoog chloride gehalte
kan de effectieve werking van B.t.i. beïnvloeden (Molloy 1990). Granulair B.t.i.
wordt in hoge doseringen toegediend. Dit houdt verband met het lage aantal
Toxische Units dat per milligram aanwezig is; ongeveer 175-300 ITU/mg. Een
minimale dosis van 5-8 kg/ha is nodig om een hoge letaliteit onder de larven
te Krijgen (Mulla 1990). Becker (1986) gebruikt doseringen van 12-15 kg/ha.
Alleen Bims-G is bijzonder effectief, deze formulering geeft bij een dosis van
8 kg/ha 100% mortaliteit. Het Bims granulaat heeft op grond van zijn specifieke
gewicht een goed drijfvermogen. Deze eigenschap komt de werking ten
goede. Vloeibare formuleringen van B.t.i. (600-3000 ITU/mg) worden met een
dosis van 1 liter/ha toegediend. Deze hoeveelheid is voldoende om in ondiepe
(koude) wateren een hoge mortaliteit te krijgen (Becker 1986, Knepper et al.
1991). B.t.i. wordt met een hand- of rugsproeier toegediend of vanuit de lucht
met een helicopter of een vliegtuig. De manier van toediening is afhankelijk
van de bereikbaarheid en de grootte van de broedplaats van de Aedes-larven.
Volgens Mulla (1985)is de efficiëntie van B.t.í., verspreid via de lucht, kleiner
dan die van grondtoedieningen. In andere artikelen wordt geen informatie over

het verschil in lucht- en gronddoseringen gegeven. Granulair B.t.i. wordt alleen
per helicopter toegediend. Slechts in één experiment zijn briquetten gebruikt.
De effectiviteit van deze drijvende formulering van B.t.i. is klein. Zelfs wanneer
1 briquet per 4.5 m° wateroppervlak wordt toegediend, wordt een kleine
afname van de Aedes-larven verkregen (Logan & Linthicum (1992). De
relatieve inefficiënte werking van B.t.i. wordt toegeschreven aan de hoge

turbiditeit van het water. B.t.í. wordt geabsorbeerd, waardoor de beschikbaarheid voor de larven afneemt.

Over het algemeen treedt één à twee dagen na toediening van B.t.i. mortaliteit
op. De larven worden voor ongeveer een week effectief onder controle
gehouden. Na 5 tot 7 dagen beginnen de larven zich weer te ontwikkelen. B. t.i.
heeft een korte werkingsduur. In de meeste artikelen wordt B.tí. slechts
éénmaal toegediend aan de Aedes-larven. Culex-larven daarentegen worden
soms wekelijks met B.t.i. behandeld (Margalit et al. 1985, Zaim et al. 1992).
Door het snelle herstel van de populatie van de Culex-larven zijn wekelijkse
behandelingen met B.ti noodzakelijk (Mulla 1985). Snel herstel van de
populaties treedt op door invasie vanuit niet behandelde gedeelten (Margalit

et al. 1985) en doordat de niet synchrone Culex populaties een continue eiafzet
hebben. In de Engbertsdijksvenen bestaat de populatie uit veensteekmuggen
(Aedes punctor, Aedes cantans, Aedes cinereus), die één of twee keer per
jaar tot ontwikkeling komt (van Haren & Verdonschot 1990, Schmidt & van
Haren 1988, Verdonschot et al. 1988). De ontwikkeling van de Aedes-larven
en -poppen en hun emergentie is vergaand gesynchroniseerd (Verdonschot
et al. 1988). Dit houdt in dat larven ongeveer op hetzelfde moment verschijnen
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en ze in hetzelfde ontwikkelingsstadium verkeren. Het is belangrijk dat de
juiste datum voor de toediening van B.t.i. gekozen wordt. Via monitoring van
de larven zal deze vastgesteld moeten worden. Wordt B.t.i. te laat toegediend
dan zullen er poppen aanwezig zijn die ongevoelig voorhet toxine zijn. Deze
zullen als adulten kunnen uitvliegen. Na een éénmalige dosering van B.ti.
moet de ontwikkeling van de larven-populatie gevolgd worden om bij een
eventueel herstel van de populatie opnieuw een dosis toe te dienen. Een
poederformulering van B.t.i. zal in een dosis van 0.2-0.5 kg/ha toegediend
moeten worden. Van een vloeibare formulering is ongeveer 1 liter/ha nodig.
De effectieve dosis van een granulaire formulering is minimaal 5-8 kg/ha. Het
is beter om wat meer toe te dienen. Door de slechte toegankelijkheid en de
grootte van het natuurgebied (Engbertsdijksvenen) kan toediening het beste
geschieden vanuit een vliegtuig of helicopter. Op die manier worden ook
plas/dras-situaties behandeld, die bij grondapplicatie over het hoofd worden
gezien.
De kosten van de bestrijding van culiciden met B.t.i. worden door Becker
(1986) berekend op 31 Duitse Marken (+ f 35,-) per hectare voor een poeder
formulering en 38 DM ( + f 42,-) voor een granulaire formulering. Eldridge et
al. (1985) schatten de kosten op 10 US Dollars (+ f 18,-) per hectare voor de
toediening van een poeder formulering. Knepper et al. (1991) berekent de

kosten op 5.38 US Dollars (+ f 10,-) per hectare voor een vloeibare B.t.i.
formulering en 10.88 US Dollars ( +f 21,-) per ha voor een granulair product.

Het is niet duidelijk of de prijzen alleen de kosten van het B.t.i. zijn, of inclusief
alle overige kosten (arbeidtijd, huur apparatuur, ect).
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4. NEVENEFFECTEN VANB.ti.
4.1. Inleiding
De neveneffecten van B.t.i. zijn veelal in het laboratorium onderzocht. De letale
B.t.i. dosis van de testorganismen wordt bepaald en vergeleken met de letale
dosis van Aedes- of Culex-larven. Op deze manier wordt inzicht in de relatieve
toxiciteit voortestorganismen verkregen. Vaak treden neveneffecten op bij een
dosis die groter is dan de letale dosis van Culicidae. Hetis de vraag hoe groot
de kans is dat in het veld een dosis gebruikt wordt die, naast steekmuggen,
letaliteit onder andere organismen veroorzaakt. In veldtoepassingen worden
vrijwel uitsluitend effecten van B.t.i. op aquatische invertebraten bekeken

omdat het toxine in aquatisch milieu toegepast, wordt. Het betreft voornamelijk
acuut toxiciteitsonderzoek. In mesocosms wordt de populatieontwikkeling na
dosering van B.t.i. enkele weken gevolgd. Secundaire effecten, die op kunnen
treden doordat steekmuggen veranderen in dood organisch materiaal of

definitief verdwijnen uit het biotoop, zijn weinig onderzocht. De enige auteurs
die aan dit fenomeen aandacht hebben besteed, zijn Merritt et al. (1991) en
Dejong (1991).

4.2. Neveneffecten in stromende wateren

Molloy (1990) geeft een overzicht van de neveneffecten van B.t.i. in stromende
wateren (Tabel 6). Dejoux & Elouard (1990) (Tabel 7) bespreken de resultaten
van het Onchocerciasis controle programma in Afrika. Toediening van B.t.i.
vindt voornamelijk plaats in tropische wateren, waar simuliiden in grote aantallen kunnen voorkomen. B.ti. heeft volgens Molloy een ongekend hoge
selectiviteit. Alleen een kleine groep insekten, bijna alle behorende tot de
superfamilie van de Culicoidea (Diptera: Nematocera), is gevoelig voor B.t.i..
Andere organismen, die het meeste onder de B.t.i. toediening lijden, zijn de
chironomiden. Acute toxiciteit treedt meestal pas op bij doseringen die hoger
zijn dan bij de bestrijding van simuliiden gebruikt worden. Hoge doseringen
van Teknar (3-15 keer normale dosis) kunnen eveneens letaal zijn voor

Blephariciden (vliegen, familie Culicoïdae). Deze komen niet in Nederland voor
omdat het organismen uit snelstromende wateren zijn. Naast letale effecten
kan er een toename van de drift van bepaalde organismen optreden. Onder
drift wordt verstaan dat organismen zich laten wegdrijven met de waterstroom.
Voornamelijk onder Ephemeroptera en Trichoptera kan drift optreden kort na
de toediening van Bt... Het is echter aangetoond dat B.t.í. niet toxisch voor
deze taxa is. Toename van de hoeveelheid deeltjes in het water door dosering

van B.t.i. kan drift induceren (Lacey & Mulla 1990). Drift kan ook veroorzaakt
worden door formuleringsadditieven zoals xyleen hetgeen in Teknar aanwezig
is. Volgens Molloy neemt in het onderzoek van Dejoux, Gibon & Yameogo
(1985) (Tabel 6) de drift met een factor 3 tot 4 ten opzichte van een niet

behandeld gedeelte van de rivier toe. Zo'n toename is echter in vergelijking
met de 50- tot 200-voudige toename van de drift na de toediening van
organofosfor insekticiden vrijklein. Mortaliteit wordt veel minder gerapporteerd
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dan toename van drift (Lacey & Mulla 1990). Car & de Moor (1984) (Tabel 7,
referentie 11) vinden een hoge mortaliteit onder de Ephemeroptera. De
mortaliteit wordt voor een gedeelte veroorzaakt door de onvoorzichtige behandeling van de organismen. Car & de Moor vinden eveneens een afname in de
populatiedichtheid van de slak, Burnupia sp., ten gevolge van de toediening
van Teknar. In andere studies blijken echter geen negatieve effecten op
Mollusca op te treden. Vissenin rivieren, waaraan veel waarde wordt gehecht
door overheidsinstanties en de bevolking in het algemeen, worden niet beïnvloed door operationele doseringen van Bt... Uitzonderlijk hoge doseringen
in het laboratorium kunnen wel letaal zijn voor Salvelines fontinalis (brontorel)
(Tabel 10). Eén van de weinige artikelen waarin onderzoek naar het effect van
het doden van Simuliidae wordt gedaan, is het artikel van Merritt et al. (1991).
De auteurs bekijken de veranderingen in het voedingsgedrag van twee
predatoren Nigronia serricornis (Megaloptera, slijkvliegen) en Acroneuria lycorias (Plecoptera, steenvliegen) en van een detritivoor Prostoia completa

(Plecoptera). De dieren zijn in kooien in een rivier uitgezet. Op deze manieris
onderzocht of er een voedselvoorkeur bestaat voor B.t.i. gedode Simuliidae,
warm water gedode Simuliidae of levende Simuliidae. Nigronia larven hebben
geen speciale voorkeur voor één vorm van de Simuliidae larven. Acroneuria
nymfen daarentegen hebben een voorkeur voor levende larven en de Prosoia
nymfen een voorkeur voor dode larven. Geconcludeerd wordt dat B.t.i. misschien weinig direkte (acute) effecten heeft, maar dat er wel gevolgen kunnen
optreden voor predatoren en detritivoren wanneer een levende populatie van
Simuliidae larven verandert in dood organisch materiaal.
Er treden geen lange termijn effecten op na 2 jaar continue bestrijding van
simuliiden met B.t.í. in New York (VS) (Lacey & Mulla 1990). Volgens Dejoux
& Elouard (1990) zijn lange-termijn effecten die optreden in programma's ter
controle van Simulium damnosum moeilijk vast te stellen daar rivieren in het

droge seizoen met B.ti. behandeld worden (lage afvoer) en in het natte
seizoen met organische insekticiden (hoge afvoer). Bovendien kan de macroevertebratengemeenschap in de seizoenen nogal variëren, wat de interpreta-

tie van gegevens bemoeilijkt. Desondanks wordt geconcludeerd dat er geen
negatieve lange termijn effecten optreden op het ecosyteem in de Maraoué
rivier bij wekelijkse behandelingen met B.t.i. in het droge seizoen. Onder de
Chironomidae blijken met name de Tanytarsini de meest gevoelige organismen te zijn, een gegeven dat ookuit lange-termijn studies bekend is.
4.3. Neveneffecten op macro-evertebraten in stilstaande wateren
Veeltoxiciteitsonderzoek naar de neveneffecten van B.t.i. heeft in mesocosms
plaatsgevonden (Ali 1981, Garcia et al. 1981, Lacey & Mulla 1990, Rodcharoen et al. 1991). Er is niet veel recente literatuur over de neveneffecten van

B.t.i. voorhanden. De meeste literatuur stamt uit de begin jaren '80. Lacey &

Undeen (1990) geven een uitgebreid overzicht van de neveneffecten van B.ti.
Het artikel is als leidraad voor het hieronder besproken overzicht gebruikt. De

effecten van B.t.i. worden besproken aan de hand van de verschillende taxa.
In Tabel 8 staan literatuurgegevens met betrekking tot de neveneffecten in
lentische (stilstaande) wateren. In Tabel 9 en 10 staan de gegevens van
laboratoriumexperimenten. In Tabel 11 is een overzicht van de neveneffecten
per taxon gegeven.
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Odonata (waterjuffers en libellen)

Larven van Zygoptera (waterjuffers) en Anisoptera (libellen) (Odonata) hebben
aquatische stadia en komen in veel permanente en semi-permanente

steekmughabitats voor. In de Engbertsdijksvenen zijn Odonata aangetroffen
(Schmidt & van Haren 1988). Odonata nimfen (vooral het laatste stadium)

behoren tot de predatoren en eten onder andere steekmuglarven. In
laboratoriumexperimenten kan bijvoorbeeld een nimf van de waterjuffer Tarnetrum corruptum 36 steekmuglarven in 4 dagen eten. Ongeveer dezelfde

hoeveelheden worden gegeten door de nimfen van de libel Enallagma civile,
die rond de 28 steekmuglarvenper individu eet in 4 dagen. Bij B.t.i. doseringen
in het veld krijgen Odonata het toxine binnen via de steekmuglarven die ze
eten. In een laboratoriumtest van Lacey & Mulla (1990) worden geïntoxiceerde
steekmuglarven gevoerd aan T. corruptumen E. civile nimfen. De nimfen eten
meetbare hoeveelheden van het, in de darm van de steekmuglarven, aanwezige B.t.i. (ABG-6145, 600 ITU/mg). De ontwikkeling van de nimfen, vanaf de
blootstelling tot het uitvliegen, verloopt hetzelfde in de controle als in de
behandelde individuen. Garcia et al. (1980) vinden eveneens geen effecten
als geïntoxiceerde steekmuglarven aan Odonata gevoerd worden. In het veld

treden geen negatieve effecten op als doseringen worden toegepastdie zelfs
veel hoger zijn dan velddoseringen tegen steekmuglarven (Garcia et al. 1980,
1981, Lüthy et al. 1980, Margalit et al. 1985, Miura et al. 1982, Mulligan &
Schaefer 1982) (Tabel 11). In de Engbertsdijksvenen zijn geen toxiteitseffecten op de Odonata te verwachten als B.t.i. wordt toegediend. Het is wel
mogelijk dat door het wegvallen van de steekmuggen als voedselbron effecten
op de Odonata-populaties optreden.
Ephemeroptera (ééndagsvliegen, haften)
Ephemeroptera zijn algemeen voorkomendin pas overstroomde habitats van
steekmuglarven. Het zijn voornamelijk herbivoren, die algen en anderplantaardig materiaal eten (Lacey & Mulla 1990). Slechts één soort, Leptophlebia
vespertina, is in de Engbertsdijksvenen aangetroffen (Schmidt & van Haren
1988). Veel onderzoek naar de effecten van B.t.í. is uitgevoerd in mesocosms.
Zelfs bij zeer hoge doseringen, enkele honderden keren de letale dosis van
Culex pipiens, is geen effect van het toxine meetbaar (Ali 1981, Garcia et al.
1981, Margalit et al. 1985, Miura et al. 1982, Mulligan & Schaefer 1982) (Tabel
11). In een experiment van Lacey & Mulla (1990) verloopt de ontwikkeling van
de Ephemeroptera-populaties, bestaande uit hoofdzakelijk Callibaetis pacificus, hetzelfde in de controle als in de behandelde mesocosms. In een
laboratoriumexperiment van Schnetter et al. (1981) worden in het veld verzamelde Cloeon sp. larven blootgesteld aan verschillende doseringen. Zelfs bij
een dosis van 180 ppm, ongeveer 200 x de letale dosis van Aedes sp, is B. t.i.
niet dodelijk (Tabel 9). Bij velddoseringen tegen steekmuglarven zijn geen
toxiciteitsverschijnselen bij de Ephemeroptera te verwachten.

Heteroptera (wantsen)
Soorten uit de families van Corixidae en Notonectidae zijn vrij veel voorkomend
in steekmughabitats. Corixidae zijn omnivoor, eten detritus, plantaardig mate-

riaal en kleine aquatische organismen. Notonectidae zijn carnivoor, eten een
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verscheidenheid aan macro-invertebraten inclusief steekmuglarven. In de
Engbertsdijksvenen zijn verschillende Heteroptera aangetroffen (Schmidt &
van Haren 1988).
In mesocosm-onderzoek van Lacey & Mulla (1990) zijn Corixidae populaties
(voornamelijk Corisella sp.) klein en is de populatieontwikkeling in behandelde
mesocosms vergelijkbaar met de controles. Notonectidae-populaties ontwikkelen zich eveneens vergelijkbaar in behandelde en controle mesocosms. In
vele andere veldexperimenten treden ook geen negatieve effecten op de
Heteroptera op (Ali 1981, Lacey & Mulla 1990, Margalit et al. 1985, Miura et
al. 1982, Rettich 1983) (Tabel 8). Er is zelfs een toename van het aantal
Notonectidae na B.t.i. toediening (Mulligan & Schaefer 1982). Eénmaalis een
afname van de Notonectidae populatie gevonden in mesocosms. Door het
ontbreken van een controlepopulatie kan niet geconcludeerd worden datB.t.i.
werkelijk giftig is voor de Notonectidae (Lacey & Mulla 1990). Het is mogelijk
dat de adulte Notonectidae, die kunnen vliegen, naar een andere plek geémigreerd zijn. Schnetter et al. (1981) vindt geen mortaliteit van Notonecta glauca
en Corixidae bij een blootstelling van 180 ppm B.t.i., 200 x de letale dosis van
Aedes sp (Tabel 9). Waarschijnlijk treden er geen toxische effecten op de
Heteroptera op bij normaal gebruikte velddoseringen tegen steekmuglarven.
Het is wel mogelijk dat op den duur effecten optreden op de Notonectidae en
de (carnivore) Corixidae populaties door het verdwijnen van de steekmuglarven als voedselbron.
Coleoptera (kevers)

Soorten uit de familie van de Dytiscidae en Hydrophylidae zijn belangrijke
steekmugpredatoren. Eén à twee weken nadat een habitat onder water
gelopen is verschijnen ze. De larven voeden zich met steekmuglarven en
andere aquatische organismen. De macrofauna populatie in de Engbertsdijksvenen bestaat voor een groot gedeelte uit Coleoptera (Schmidt & van
Haren 1988). In veldstudies naar de effecten van B.t.i. komen geen negatieve
gevolgen voor Coleoptera naar voren, zelfs niet bij hoge doseringen (Ali 1981,
Garcia et al. 1980, 1981, Lüthy et al 1980, Lacey & Mulla 1990, Margalit et al.
1985, Miura et al. 1982, Mulligan & Schaefer 1982, Rettich 1983) (Tabel 11).
In mesocosm-onderzoek van Lacey & Mulla (1990) is de ontwikkeling van de
behandelde populaties vergelijkbaar met die van de controle populaties. In
een moerasin Californië neemt het aantal Laccophilus larven (Dytiscidae) dat
zich voedt met gedode steekmuglarven, sterk toe in aantal (Mulligan &
Schaefer 1982). In het veld verzamelde Coleoptera zijn niet gevoelig, behalve
volwassen Hydrobius fuscipes. Deze vertonen letaliteit bij hoge doseringen:
18-180 ppm, vergelijkbaar met 20-200 x de letale dosis van Aedes sp (Tabel
9). In normaal gebruikte velddoseringen zal B.t.i. niet toxisch zijn voor de
Coleoptera. Door het wegvallen van de Aedes larven als voedselbron kunnen
op lange termijn wel effecten optreden.
Crustacea (kreeftachtigen)
Deze groep bevat een groot aantal zoetwater organismen, waarvan vele in het
habitat van de steekmuggen voorkomen. Onderscheiden worden micro- en
macro-crustaceën. Zoöplankton bestaat voor een gedeelte uit micro-crusta-
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ceén; nauwelijks voor het 00g zichtbare, zwevendediertjes. Macro-crustaceén
zijn groter en wel met het oog zichtbaar. In de Engbertsdijksvenen is geen
zoöplankton-onderzoek gedaan, wel is de macrofauna éénmaal bemonsterd.
Hierin is Asellus aquaticus aangetroffen (Schmidt & van Haren 1988). Uit vele
velddoseringenblijkt dat Copepoda, Cladocera (watervlooien) en Ostracoda
(mosselkreeftjes), alle micro-crustaceën, niet gevoelig voor B.t.i. zijn (Ali 1981,
Garcia et al. 1980, 1981, Lüthy et al. 1980, Miura et al. 1982, Mulligan &
Schaefer 1982, Rettich 1983) (Tabel 8). Macro-crustaceën, bijvoorbeeld
Gammarus sp, blijken bij hoge doseringen in de mesocosm eveneens niet

gevoelig te zijn (Garcia et al. 1980). Knepper & Walker (1989) hebben de
effecten van Vectobac G (granulaat) op Asellus forbesi in sneeuwpoelen
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd omdat Asellus forbesi een belangrijke eiwitbron voor nestelende vrouwelijke eenden vormt. Er treedt geen
letaliteit op bij een dosis van 5.6 kg/ha (Tabel 9). Onderlaboratorium condities
blijkt bij enkele crustaceën mortaliteit op te treden. Sylvicola fenestralis,
gehouden in petrischaaltjes met organisch materiaal afkomstig van een afvalwaterzuivering, gaat dood bij een B.t.i. dosis die eveneens 90% mortaliteit
onder de Chironomiden veroorzaakt (Houston et al. 1989 I) (Tabel 9). Chirocephalus grubei is gevoelig voor een dosis van 18-180 ppm, vergelijkbaar met
20 tot 200 x de letale dosis voor Aedes sp (Schnetter et al. 1981). Voor de
rivierkreeft Procambarus clarkii veroorzaakt een dosis van 103 mg/l 50%
letaliteit. De dosis is extreem hoog, ongeveer 100 x de velddosis welke
gebruikt wordt bij de bestrijding van culiciden (Lacey & Mulla 1990).
Crustacea kunnen de toxiciteit van B.t.i. verminderen en de verblijftijd van het
toxine vergroten. Blaustein & Margalit (1991) (Tabel 9) vinden een afname van
de toxiciteit van B.t.i. voor Aedes agypti in de aanwezigheid van Cyprodopsis
vidua en Branchipus schaefferi in het laboratorium. Er treedt geen reductie
van de hoeveelheid toxine in de waterlaag op, de afname van de toxiciteit
wordt dus niet veroorzaakt door de opname van B.t.í. door de crustaceën. Het
mechanisme achter de beschermende werking van B. schaefferi en C. vidua
is onbekend. Gammarus lacustriskan de verblijftijd van B.t.i. sporen verlengen
doordat sporen worden geadsorbeerd aan het lichaam en worden opgenomen. Geen toxisch effect treedt op na opname in het lichaam. In fecaliën
kunnen tot 30 dagen na toediening nog sporen aangetoond worden. De
verspreiding en de persistentie van B.t.i. in het veld kan op deze manier
beïnvloed worden (Brazner & Anderson 1986) (Tabel 9).
Bij de bestrijding van steekmuglarven met B. t.i. worden geen toxische effecten
op de Crustacea verwacht. Indien een grote Crustacea populatie aanwezig is,

is het mogelijk dat vermindering van de toxiciteit van B.t.i. voor de steekmuggen optreedt.
Chironomidae

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat Chiromonidae gevoelig zijn voor
B.t.i. (Houston et al. 1989 I, Kondo et al. 1992, Margalit et al. 1985, Miura et
al. 1982, Schnetter et al. 1981) (Tabel 9). De gevoeligheidis over het algemeen
echter kleiner dan die van de culiciden. Miura et al. (1982) vinden bij een dosis
van 0.5 ppm 80% mortaliteit van Goeldochironomus holoprasinus larven;
ongeveer twee keer de velddosis gebruikt tegen steekmuggen. Schnetter et
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al. (1981) stellen in het veld verzamelde Chironomus thummi larven bloot aan
B.t.i.. Zij vinden 100% mortaliteit bij een dosis van 1.8 ppm na 48 uur, een
3-10x grotere dosis dan deletale dosis voor Aedes-larven uit hetzelfde gebied.
Margalit et al. (1985) daarentegen vinden slechts 50% letaliteit wanneer 100
x de LDso van Culex pipiens larven wordt toegediend aan Chironomus sp
larven. Lacey & Mulla (1990) bespreken een onderzoek van Ali et al. (1981)
waarin het effect van de toediening van voedsel aan Chironomidae larven
wordt bekeken. De Chironomidae larven (Glyptotendipes paripes, Chiromonus crassicaudatus, C. decorus en Tanytarsus spp.) zijn 13-75 keer minder
gevoelig dan Aedes aegypti. In de aanwezigheid van voedsel, iets wat meer
overeenkomt met de veldsituatie, neemt de gevoeligheid af. In het onderzoek
van Houston et al. (1989 a) en Kondo (1992) worden de Chironomidae als
plaagorganismen beschouwd. Als ze in grote getalen uitvliegen bezorgen ze
overlast, maar meestal zijn ze nuttig en spelen ze een belangrijke rol in het
voedselweb. Houston et al. (1989 a) testen de gevoeligheid van Chironomidae
die plaagvormend zijn bij afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), waar ze zich
in het filterbed nestelen. Uit toxiciteitstesten met Metriocnemus hygropetricus
en Limnophyes minimus, geplaatst op petrischaaltjes met biofilter van de
AWZI, is gebleken dat een dosis van 1.1 x 10°-5.5x 10’ sporen/cm° 90%
letaliteit veroorzaakt. Hoe groot deze dosis is in vergelijking met de gebrui-

kelijke velddosis tegen muggen, is niet te zeggen. De dosis veroorzaakt
eveneens mortaliteit onder de Psychodidae (Diptera) en Sylvicola fenestralis
(Crustacea). Kondo et al. (1992) hebben de toxiciteit van verschillende
chironomiden onderzocht. Ze vinden 100% mortaliteit als 17 mg/l B.t.i. wordt
toegediend aan Chironomus yoshimatsui en Hydrobaenus kondoi. Deze
laatste soort behoort tot de subfamilie van de Orthocladiinae (Chironomidae).
B.t.i. is weinig toxisch voor Tokunagayusurika akamusi, eveneens behorende
tot de Orthocladiinae. Een dosis van 1700 mg/l B.t.i. geeft slechts 30%
letaliteit. Waar het verschil in gevoeligheid door veroorzaakt wordt is onduidelijk. Volgens Lacey & Mulla (1990) kan de gevoeligheid voor B.t.i. sterk variëren
doordat het voedingsgedrag per soort verschillend is. Kondo et al. verwerpen

deze verklaring omdat beide soorten detritus-eters zijn en dezelfde
voedingsgewoonten hebben.

In veldsituaties en in semi-veldsituaties (mesocosms) blijken hoge doseringen
letale gevolgen te hebben voor Chironomidae (Ali 1981, Garcia et al. 1980,
1981, Lacey & Mulla 1990, Miura et al. 1982, Mulligan & Schaefer 1982,
Rodcharoen et al. 1991) (Tabel 8). Ali (1981) evalueert de effectiviteit van B. t.i.
(ABG-6108, 1000 ITU/mg) tegen Chironomidae in mesocosmsin Florida.
Doseringen van 1,2,3,4, en 10 kg/ha zijn toegediend. Een hoge mortaliteit van
de Chironomini (Goeldichironomus holoprasinus, Chironomus carsus en een
niet geïdentificeerde Chironomus) en Tanytarsini (Tanytarsus spp. en Rheotanytarsus spp.) larven wordt verkregen bij de hoge doseringen. Bij de hoogste
dosis wordt na 3 dagen een letaliteit van 59% verkregen, na 7 dagen loopt
deze op tot 88%. B.t.i. werkt dus vrij langzaam op de larven. De oorzaak
hiervan wordt gezocht in de lage gevoeligheid van de oudere larven. De jonge
larven worden gedood maar een grote afname wordt pas geregistreerd als de

oude larven verpoppen en als adult uitvliegen. Deze periode neemt 3 tot 7
dagen in beslag (Lacey & Mulla 1990). Na 3-4 weken begint de larvenpopulatie
zich weer te ontwikkelen, zelfs bij de hoogste doseringen. Garcia et al. (1980)
vinden in mesocosms bij hoge doseringen mortaliteit onder enkele Chirono-
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midae spp. (soorten niet gegeven) (Tabel 8). In een ander onderzoek van

Garcia et al. (1981) wordt bij een vrij kleine dosis, 2-3 keer de gebruikelijke
velddosis tegen steekmuggen, acute toxiciteit van Chironomus maturus gevonden. Chironomus decorus daarentegen is niet gevoelig voor B.ti., zelfs
niet in een dosis honderd keer hoger dan de velddosis. Het afvalwater, waarin
Chironomus decorus voorkomt, benvloedt waarschijnlijk de werking van B.t.i..
Soortgevoeligheid speelt hier echter ook een rol. Uit velddoseringen van Miura
et al. (1982) in Californië wordt niet duidelijk of er neveneffecten van B.ti.
optreden. Daarom heeft men in het veld verzamelde larven in het laboratorium

blootgesteld aan B.t.i. Hier blijkt een dosis, vergelijkbaar met een velddosis
van 1.12 kg/ha Sandoz, 76% mortaliteit te veroorzaken. Volgens Mulligan &
Schaefer (1982) kan in een moeras een dosis van 0.8 kg/ha een reduktie van

40-75% van Chironomus stigmaterus larven veroorzaken. Een vrij lage
velddosis kan dus letale gevolgen hebben voor bepaalde Chironomidae.
Rodcharoen et al. (1991) hebben in mesocosms in Californië de effectiviteit
van granulair B.t.i. tegen bodembewonende Chiromonidae onderzocht. Aan
mesocosms is in zeer hoge doseringen granulaat, met een korrelgrootte van
1-2 mm en een potentie van 200-400 ITU/mg, toegediend (zie Tabel 8). De
korrels zakken snel naar de bodem waar ze een toxisch effect kunnen hebben
op de bentische Chiromonidae. Hoge letaliteit treedt pas op bij zeer hoge
doseringen (22.4-44.8 kg/ha). Onder Procladius sp. larven treedt zelfs bij de
hoogste dosis weinig letaliteit op. Geconcludeerd wordt dat granulaire verbindingen met een lage potentie te ‘volumineus’ zijn om te gebruiken bij de
bestrijding van Chironomidae. Naast mesocosm-experimenten hebben toe-

dieningen in recreatieplassen plaatsgehad. Granulair B.t.i. (ABG-6253, 200

[TU/mg) dat in grote hoeveelheden is toegediend, geeft alleen bij de hoogste

dosis (56 kg/ha !) een grote letaliteit onder Chiromonus decorus larven. Twee
poederformuleringen van B.t.i. met een (hoge) potentie, 5000 ITU/mg respectievelijk 12400 ITU/mg, geven een sterke reductie van de aantallen Chironomus sp. larven (100% en 87%) bij een dosis van 6.7 en 2.8 kg/ha. Er treedt
geen mortaliteit op onder Procladius sp. en Tanypus sp. (Tanypodini) larven.
De Tanypodini, voornamelijk predatoren, zijn minder gevoelig voor B.t.i. dan
de Chironomini larven. Uit de mesocosmen studies en velddoseringen blijkt
dat B.t.i., toegepast in een dosis die overeen komt met 5-10 keer de velddosis
tegen steekmuggen, de Chironomini larven effectief onder controle houdt
gedurende 4-6 weken. Voor de bestrijding van Tanypodini larven zijn hogere
doseringen nodig. Volgens Szalay-Marzsó et al. (1983) zijn bentische
Chironomidae weinig gevoelig voor B.t.i. omdat ze meestal in kokertjes in de
bodem leven.
Bij normaal gebruikte velddoseringen tegen culiciden blijken geen letale

effecten opte treden onder Chironomidaelarven. Bovendien hebben Chironomidae een verschil in gevoeligheid; sommige zijn helemaal niet gevoelig terwijl
andere al bij een vrij lage dosis gevoelig zijn (Lacey & Mulla 1990). Of er
neveneffecten op Chironomidae optreden is afhankelijk van de aanwezige
soorten of soortengroepen. In de Engbertsdijksvenen spelen Orthocladinae,
Chironomini en Tanypodini een belangrijke rol in het ecosysteem. Het is
onbekend hoe groot de gevoeligheid van de aanwezige Orthocladinae en
Chironomini voor B.t.i. is. Op Tanypodini treden waarschijnlijk geen toxische
effecten op.
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Andere Diptera
Naast effecten op Chironomidae kunnen ook op andere Diptera effecten
optreden. In stromende wateren kan letaliteit optreden onder de Blepharoceridae (Lacey & Mulla 1990). Garcia et al. (1980) vinden bij hoge doseringen
mortaliteit bij Dixa sp. (Nematocera, Dixidae) en mogelijk Palpomyia sp

(Ceratopogonidae) (Tabel 8). Psychodidae (motmugjes) zijn vrij ongevoelig
voorB.t.i.; pas bij een dosis van 50 ppm (10 x de velddosis tegen steekmuggen) treden letale effecten op (Miura et al. 1982) (Tabel 9). Houston et al. (1989
a) vinden eveneensletale effecten onder de Psychodidae wanneer deze in

het laboratorium wordenblootgesteld aanB.t.i.. Chaoboridae (spookmuggen),
blootgesteld aan B.t.i. in het laboratorium en hetveld, zijn niet gevoelig (Ali
1981, Garcia et al. 1980, Rettich 1983). Bij de toediening van metB.t.i. gedode
culiciden als voedselbron treden geen effecten op (Mueller 1984). Toxorhynchites larven (Culicidae) zijn niet gevoelig voor B.t.i. (Lacey & Mulla 1990).
Toxorhynchites larven voeden zich voornamelijk door te prederen op andere
steekmuglarven. Volgens de auteurs kunnen de larven als natuurlijke vijand,
in combinatie met B.t.., ingezet worden bij de bestrijding van steekmugplagen.
Toxorhynchites spp. komen niet in Nederland voor.
Semi-aquatische Tipulidae larven (langpootmuggen), die in groten getale
overlast kunnen bezorgen omdat ze graswortels in voetbalvelden en gazons

eten, zijn gevoelig voor hoge doseringen van B.t.i. (Smits 1991, Waalwijk et
al. 1992). Aquatische Tipuliden zijn volgens Schnetter et al. (1981) bij een
concentratie die veel hoger is dan de normale velddosis gevoelig. Het is
mogelijk dat in de Engbertsdijksvenen bij hoge doseringen neveneffecten op
kunnen treden onder de aanwezige Dixidae, Ceratopogonidae, Psychodidae
en Tipulidae, soorten die min of meer gevoelig zijn voor B.t.i..
Overige evertebraten in stilstaande wateren
Rotatoria (raderdiertjes) (Ali 1981), Tubellaria (platwormen) (Garcia et al.
1980, Houston et al. 1989 a, Miura et al. 1982, Schnetter et al. 1981), Annelida
(wormen) (Ali 1981, Garcia et al. 1981, Houstonet al. 1989 a, Margalit et al.
1985, Rettich 1983), Mollusca waaronder de Gastropoda (slakken) en Bivalva
(tweekleppigen) (Garcia et al. 1980, 1981, Houston et al. 1989 a, Rettich 1983,
Schnetter et al. 1981), Actinedida (watermijten) (Garcia et al. 1981, Houston
et al. 1989 a, Rettich 1983), Collembola (springstaarten) (Houston et al. 1989
a), Megaloptera (slijkvliegen) (Merritt et al. 1991), Trichoptera (kokerjuffers)
(Garcia et al. 1980, Lacey & Mulla 1990, Rettich 1983, Schnetter et al. 1981)
en Bryozoa (mosdiertjes) (Ali 1981) worden niet negatief beïnvloed doorB.t.i.
(Tabel 11). Bij nematoden (aaltjes) uit AWZI's treden geen letale gevolgen op
(Houston et al. 1989 a). Eieren en jonge larvale stadia van zoöparasitaire
nematoden, nematoden die als parasiet in dieren kunnen voorkomen, zijn wel
gevoelig voor B.t.i. (Bone et al. 1986,1987, Bottjer & Bone 1987, Meadows
1990). Door onder andere hun verschil in leefwijze zijn zoöparasitaire nema-

toden niet te vergelijken met vrijlevende nematoden in het veld.
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4.4. Neveneffecten op terrestrische evertebraten

Onderzoek naar effecten op terrestrische evertebraten heeft niet plaatsgevonden. Hetis niet aangetoond dat B.t.i. niet toxisch voor deze organismen
is.

4.5. Neveneffecten op vertebraten: amfibieën, vissen, vogels en
zoogdieren
Veel onderzoek naarde toxiciteit van B.t.i. voor vertebraten (gewervelden) is
uitgevoerd in het laboratorium. Pas bij zeer hoge doseringen of bij ongebruikelijke toedieningen zoals injectie van B.t.i. in het abdomen (buikholte) treden
effecten op.

Amfibieën lijken ongevoelig voor B.t.i. in laboratorium- en veldexperimenten
(Garcia et al. 1980, 1981, Lüthy et al. 1980, Margalit et al 1985, Schnetter et
al. 1981). De duur van de metamorfose van kikkervisjes van Rana temporaria,
wordt volgens Paulov (1985) met 4 dagen verlengd door de toediening van

B.t.i.. Na de metamorfosezijn de volwassen kikkers echter niet verschillend
van de controle groep. Waardoor de metamorfosesnelheid vertraagd wordt,
is onbekend. Vissen, waaronder soorten van zoet- en zoutwater alsmede
stromendwatersoorten, zijn niet gevoelig voor normale velddoseringen van
B.t.i. (Garcia et al. 1980, Lee & Scott 1989, Miura et al. 1982, Molloy 1990,
Schnetter et al. 1981, Snarski 1990) (Tabel 10). Bij zeer hoge doseringen kan
letaliteit optreden. Dit wordt niet veroorzaakt door het B.t.i. toxine maar door
additieven zoals xyleen (Molloy 1990) of door zuurstof tekorten ten gevolge
van het oplossen van B.t.i. (Snarski 1990).
Muizen ondervinden geen negatieve effecten als ze B.ti. eten. Schnetteret
al. (1981) dienden iedere 3 dagen, 16 mg toxine kristallen toe gedurende 2
generaties muizen. Het gewicht van de muizen verandert niet ten opzichte van

de controle groep en er treden geen letale effecten op. Ze krijgen normale
nakomelingen. Ook tredener bij orale toediening en toediening via de buikholte geen negatieve effecten op (Siegel & Shadduck 1990). De B.t.i. kristallen
worden kennelijk niet geactiveerd. Geactiveerde -endotoxinen zijn letaal voor
muizenzuigelingen bij intraveneuze toediening. Endotoxinen zijn eveneens
cytolytisch voor rode bloedcellen van verschillende zoogdieren (Tabel 10). Het
25 kDa eiwit is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de letale gevolgen en de

cytolyse van de cellen. Het eiwit kan de membraamneigenschappen van cellen
veranderen waardoor ze zwellen en kapot gaan, cytolyse (celafbraak) treedt
op. Siegel & Shadduck concluderen dat B.t.i. bij normaal gebruik niet toxisch
is voor mensen en zoogdieren. Japanse kwartels Coturnix coturnix japonica

werden op vele manieren blootgesteld aan opgeloste B.t.í. kristallen (Tabel
10). Ertreedt 50% mortaliteit op als 22.8 mg opgeloste kristallen/kg lichaams-

gewicht in het abdomen (de borstholte) wordt geïnjecteerd. Mortaliteit blijft uit
bij toediening via de neus, en injecties in de huid en aders (Kallapur et al.
1992). De effecten die optreden zoals verlaging van de hartslag en temperatuur waren gedeeltelijk vergelijkbaar met de effecten die optraden in muizen
(BALBc/AnV) en ratten, en duiden op een infectie-shock veroorzaakt door de
endo-toxinen.
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Op populatieniveau wordt door de Dejong (1991) naar de effecten van insekticiden gekeken. Intotaal zijn 23 B.t.i. en 11 methoprene (chemisch insekticide)

behandelde veldlokaties vergeleken met onbehandelde lokaties. Bij de bespreking van de resultaten is geen onderscheid gemaakt tussen de B.t.i. en
methoprene behandelde situaties. Van de 26 vogelsoorten neemt één soort,
de geelkoptroepiaal Xanthocephalus xantocephalus, in aantal af. De afname
van de soort komt overeen met het aantal jaren dat het larvicide (B.t.i. of
methoprene ?) gebruikt is. Volgens de auteur kan het jaren duren voordat
larviciden significante reducties in de vogelpopulaties veroorzaken. Onderzoek naar het broedsucces in behandelde en onbehandelde situaties loopt
nog. Hoe de afhankelijkheid van vogels zoals zwaluwenin de Engbertsdijks-

venen van Culicidae als voedingsbron is, is vooralsnog onduidelijk. Het is

mogelijk dat populatiedichtheden van bepaalde soorten afnemen door het
verdwijnen van Culicidae.
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SAMENVATTING
Toepassing van B.t.l. in de Engbertsdijksvenen

Bij de bespreking van de resultaten van het literatuuronderzoek is getracht
antwoord te geven op de specifieke vragen (zie: blz 2) die inzicht geven het
gebruik van B.t.i. bij de bestrijding van steekmuggen. Diverse factoren die van
invloed kunnen zijn op de werking van het toxine alsmede neveneffecten die
op kunnen treden zijn aan de orde gekomen. In dit gedeelte worden de
resultaten van het onderzoek toegespitst op het gebruikt van B.ti. in de
Engbertsdijksvenen.
1. Produkt-specificatie van het bestrijdingsmiddel B.t.i.

-

-

-

-

Werking:Bacillus thuringiensis produceert eiwitkristallen die na opname
in de darm van een insekt een toxisch effect veroorzaken. Na opname
via het maagdarmkanaal binden de eiwitten aan de darmepiteelcellen.
Hierin worden poriën gevormd waardoor de cellen kapot gaan. Het B.t.i.
toxine is snel werkzaam, binnen 24 uur kan intoxicatie optreden.
Toxisch effect: Bacillus thuringiensis subspecies israelensis is specifiek toxisch voor Diptera, met name culiciden en simulliiden. Toxische
effecten van B.t.i. beperken zich tot het larvale stadium, het stadium
waarin voedselopnameplaatsvindt. Poppen en adulten die gestoptzijn
met de voedselopname zijn ongevoelig. Culiciden van het geslacht
Aedeszijn in grote mate gevoelig voor B.t.i.. Bij plaagvorming van Aedes
in de Engbertsdijksvenen kan B.t.i. ingezet worden.
Eenheid: De toxiciteit van B.t.i. wordt uitgedrukt in International Toxic
Units, het aantal toxische deeltjes dat per mililiter in een formulering
aanwezig is (ITU/mg).
Resistentie:Resistentieontwikkeling van steekmuggen tegen B.t.i. heeft
zich in het veld nog niet voorgedaan. In het laboratorium kan wel
resistentie optreden.

2. Factoren die de werking van B.t.i. beinvioeden

B.t.i. is in diverse habitats gebruikt. Resultaten van het gebruik van B.ti. in
hoogveengebiedenzijn echter niet voorhanden. Gegevensoverde toepassing
van B.t.i. in verschillende stilstaande systemen zijn vertaald naar desituatie
in de Engbertsdijksvenen. Dit brengt enkele onzekerheden met zich mee
omdat in een veengebied specifieke chemische en biologische factoren een
rol spelen. Alleen de factoren die in de Engbertsdijksvenen een rol kunnen
spelen worden genoemd.
a. Insektspecifieke factoren.

-

Larvale stadium: De gevoeligheid van de larven neemt af naarmate het
larvale stadium verder gevorderd is. Toediening van hettoxine zal plaats
moeten vinden op het momentdater jonge larven aanwezig zijn. Wordt
het middelte laat toegediend dan zal de werking van B.t.i. verminderen.
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Daarde larven zich binnen twee weken kunnen ontwikkelen tot het het
volwassen stadium, is het van groot belang dat via biomonitoring de
ontwikkeling van de larven gevolgd wordt. Daarnaast betekent het dat
B.t.i. onmiddellijk beschikbaar moet zijn en de vergunningen zullen op
voorhand aanwezig moeten zijn.
Larvale dichtheid: Uit veldonderzoek is gebleken dat bij hoge larvale
dichtheden meer (1.5 - 2 keer zoveel) B.t.i. gebruikt moet worden dan bij
lage larvale dichtheden. In de Engbertsdijksvenen worden, vooral tussen
de pijpestrootjespollen, hoge larvale dichtheden aangetroffen. Op deze
plaatsen is een hoge B.t.i. dosis nodig om alle larven te doden.

b.O mgevingsfactoren.
Adsorptie aan deeltjes: B.t.i. heeft de neiging zich aan in het water
aanwezige deeltjes te hechten en vooral aan organisch materiaal. Hetis
niet duidelijk of B.t.i. zich aan de veenbodem in de Engbertsdijksvenen
hecht en daardoor minder beschikbaaris voor de steekmuglarven.
Temperatuur: Een verminderde werking van B.t.i. door lage temperaturen is niet te verwachten daar de voorjaarssoorten van Aedes van nature

aan lage temperaturen aangepastzijn.
Zuur water (lagepH): Het is onbekend wat het effect van een zuur milieu
op de werkzaamheid van B.t.í. is. De oplosbaarheid van B.t.i. wordt
vergroot bij verhoging van de pH. Het is mogelijk dat de oplosbaarheid
van B.t.i. en daarmee de biologische beschikbaarheid van B.t.i. verandert.
Vegetatie op en boven het wateroppervlak: B.t.i. kan minder goed in
de waterlaag terecht komen wanneer het oppervlakte bedekt is met
planten. In de Engbertsdijksvenen waarin plas/dras situaties veel pijpestrootjespollen aanwezig zijn, is het moeilijk om B.t.i. aan het water toe
te dienen. Op deze plaatsen wordt het gebruik van granulair B.t.i.
aanbevolen omdat deze gemakkelijker de pijpestrootjes passeert dan
een poeder en een vloeibare formulering.
Begeleidende organismen: De aanwezigheid van andere filterfeeders
kan de werkzaamheid van B.t.i. verminderen. De zoöplankton en de
macrofauna populatie in de Engbertsdijksvenen is waarschijnlijk niet zo
groot dat effecten merkbaarzijn.
c. B.t.i. formulering.
Vorm: B.t.i. is in poedervorm, vloeibare vorm en als granulaat verkrijgbaar. Het nadeel van poedervormig B.t.í. is dat het slecht oplosbaaris in
water. Daarom wordt meestal vloeibaar B.t.í., dat als een suspensie aan
het water wordt toegediend, toegepast. Granulair B.t.i. wordt in situaties
toegepast waar waterplanten de waterlaag bedekken. De korrels kunnen
de vegetatie beter doordringen.
Potentie: De effectieve dosis voor steekmuggen hangt samen met de
potentie van de formulering die gebruikt wordt. Hoe groter de potentie
(uitgedrukt in ITU/mg) hoe kleiner de effectieve dosis die nodig is.
Poedervormige en vloeibare formuleringen hebben over het algemeen
een hogere potentie dan granulair B.tí. Soms worden aan de B.t.i.
producten extra stoffen toegediend om de effectiviteit te verhogen.
Granulair B.t.i. wordt op draagmateriaal aangebracht waardoor het een
lage potentie heeft en er hoge doseringen van nodig zijn.
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3. Effectiviteit van B.t.l. op steekmuggenvan het geslacht Aedes

Dosis: De effectieve dosis van B.t.i. wordt in ondiepe wateren berekend
aan de hand van het wateroppervlak. Uit veldwaarnemingen is gebleken
dat de effectieve dosis van een poedervormige fomulering, met een hoge
potentie (2000-6000 ITU/mg), ongeveer 0.2-0.5 kg/ha is. Een vloeibare
formulering (600-3000 ITU/mg) wordt in een dosis van ongeveer1 liter/ha
toegediend. De effective dosis kan afhankelijk van de abiotische en
biotische karakteristieken van een broedplaats met een factor 2-5 variëren. Granulair B.t.í. wordt in hoge doseringen toegediend in verband met
de lage potentie (200-300 ITU/mg) van deze verbindingen. Voor een
hoge letaliteit van Aedes larven is een minimale dosis van 5-8 kg/ha
nodig. Meestal wordt meer gebruikt, 12-15 kg/ha. In de Engbertsdijksvenen zal in verband met de hoge larvale dichtheden en de aanwezigheid
van veel organisch materiaal de toe te dienen dosis aan de hoge kant
gekozen moeten worden.
Persistentie: De persistentie van B.t.i. is vrij laag als gevolg van (biologische) afbraak, na een week is de concentratie zo laag, dat larven zich
weer kunnen ontwikkelen.

Tijdstip van toediening: In de Engbertsdijksvenen ontwikkelt zich één
tot twee keer per jaar een Aedes populatie. De ontwikkeling van de Aedes
larven en poppen en het uitvliegen hiervan is vergaand gesynchroniseerd. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de steekmuggen ongeveer
gelijktijdig plaatsvindt. De eerste larven verschijnen in het voorjaar,
april/mei en in mei, juni en juli zijn de meeste volwassen steekmuggen
aanwezig. Op dat moment zijn er klachten van de bewoners van Kloosterhaar vanwege het steekgedrag van de vrouwtjes, die bloed nodig
hebben voor hun eieren. De inzet van B.t.i. voor de bestrijding van de
steekmuggen is op dat moment niet meer zinvol daar de volwassen
steekmuggen niet gevoelig zijn voor het toxine. Toediening van B.t.i. zal
op een eerdertijdstip plaats moeten vinden. Inzicht in het verschijnen en
het ontwikkelen van de larven zal via biomonitoring verkregen moeten
worden. Bij een eventueel herstel van de larvenpopulatie zal opnieuw
B.t.í. toegediend moeten worden.
Wijze van toediening: Afhankelijk van de grootte en bereikbaarheid van
een gebied wordt gespoten met behulp van een hand- of rugsproeier of
wordt een helicopterof vliegtuig ingezet. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het verschil in de efficintie tussen sproeien vanaf de gronden —
sproeien vanuit de lucht. Het is aannemelijk dat sproeien vanaf de grond
met een grotere nauwkeurigheid geschiedt dan sproeien vanuit een
helicopter of vliegtuig. In de Engbertsdijksvenen kan het beste, in verband met de grootte (tientallen hectares) en de slechte toegankelijkheid
van het gebied, toediening vanuit de lucht geschieden. Ook moeilijk
vindbare plas/dras-situaties worden behandeld, die bij grondapplicatie
over het hoofd kunnen worden gezien.
4. Neveneffecten B.t.í.

Primaire effecten: Op grond van de onderzoeksresultaten uit de literatuur
kan geconcludeerd worden dat B.t.i. specifiek toxisch is voor Diptera. Er

blijkt voldoende kennis aanwezig te zijn over de directe effecten. Direkte
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effecten op macro-evertebraten zullen zich beperken tot de nauwverwante soorten van Culicidae: Psychodidae, Dixidae, Ceratopogonidae,
Tipulidae en enkele Chironomidae zijn gevoelig voorB.t.i.. Echter hetis
een nadeel dat de kennis van de directe en neveneffecten opterrestrische organismen ontbreekt. Deze organismen worden bij dosering vanuit
een vliegtuig of helicopter ook blootgesteld aan het toxine met alle
mogelijke gevolgen van dien. Onderzoek naar de neveneffecten van
B.t.i. is beperkt tot toxiciteitsonderzoek van aquatische macro-evertebraten, enkele zoogdieren, vissen, amfibieën en vogels. Gekekenis hoeveel
sterfte na de toediening van B.t.i. optreedt. Op deze organismen treden
weinig direkte negatieve effecten op.
Secundaire effecten: Er is weinig onderzoek verricht naar de secundaire
effecten die op kunnen treden door het verdwijnen van Diptera uit het
habitat. Het wegvallen van Diptera als voedselbron kan belangrijke
gevolgen hebben voor het functioneren van het ecosysteem. Het is
onbekend hoe groot de gevolgen in de Engbertsdijksvenen zullen zijn,
waar Diptera een dominante rol in de macro-evertebraten populatie
spelen. Effecten op bijvoorbeeld insektenetende vogels, libellen en amfibieën zouden op kunnen treden. Bij toepassing van B.t.i. is een ecologische monitoring sterk aan te bevelen.
Het bovenstaande is voor de toepassing in de Engbertsdijksvenen samengevat in een tabel.

Samenvattende tabel van de toepassing B.t.i. in de Engberstdijksvenen:

gE en

tijdstip toediening

wijze van
toediening

factoren die werking
beïnvloeden

neveneffecten

kwetsbare aquatische
macrofauna

- groot opperviak:
minstens 5-8
kg/ha granulair B.t.i.

voorjaar als
larven zich
massaal ontwikkelen

oppervlak:
vliegtuig

=_
-

-

- lokaal:
handmatig

-

34 % van de
aquatische fauna in
Engbertsdijksvenen
behoort tot de
Diptera

-lokaal:
+ 1 liter/ha

vloeibaar
B.t.i.

larvale stadium
larvale dichtheid
absorptie aan veenbodem ?
pH effect ?
pijpestrootje effect ?

-

mortaliteit Diptera
weinig effecten overige
aquatische macro-invertebraten
effecten terrestrische invertebraten? Diptera zeer waarschijnlijk
secundaire effecten door wegvallen Diptera uit voedselweb?
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TABELLEN

53
Tabel 1a: Autecologie van

Culicidae (uit: Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdi jksvenen).

soort

aantal
generaties

eiafzet

larven

adul ten

overwintering

Aedes cinereus

uni/bivoltien

juni-sept
op oevers

mrt-sept

mrt-nov

ei

Aedes cantans

univoltien

juni-aug

feb-nov

april-sept

ei

me í -aug

april-aug

ei

april-okt

april-nov

bevrucht vrouwtje

op oevers
Aedes punctor

uni/bivoltien

op oevers
Culex pipiens

plurivoltien

april-mei
op water

Tabel 1b: Ontwikkeling van
Culicidae in de Engbertsdijksvenen in 1987, 1988 en 1989 (uit: Steekmuggen
(Culicidae) in de Engbertsdijksvenen deel 1,2,3).
Soort

larvaal stadium

popstadium

adult

monsterperiode

opmerkingen

Aedes spp

1e gen: juni
2e gen: jul/aug

le gen: juni
2e gen: aug/sep

le gen: jun/jul
2e gen: aug/sep

1987:
30/6 - 17/7

dominante larven:
A. punctor

26/8 -

3/9

adult:

A. cinereus
Aedes
cinereus

le gen: apr/mei
2e gen: juli

le gen: mei
2e gen: juli

le gen: mei/jun
2e gen: jul/aug

1988:
3/3 -31/8

dominante
adul ten,
plaagvormend

Aedes

le gen: feb/mrt

punctor

le gen: april

2e gen: juli

le gen: mei/jun

2e gen: juli

1988:

dominante

2e gen: jul/aug

3/3 - 31/8

larven

Aedes spp

april

april/mei

juni

1989:
17/4 - 11/9

één generatie,
niet plaagvormend

Culex spp

continue ontw.

continue ontw.

continue ontw.

1987:

niet plaagvormend

30/6 - 17/7
26/8, 28/8
Culex spp

continue ontw.

continue ontw.

vanaf juni

continue ontw.

vanaf juni

1988:

vanaf juni

3/3 - 31/8

niet plaagvormend
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Tabel 2: Samenvatting van recente
veldexperimenten met B.t.i
:t.1.
Molloy in: de Barjac & Sutherland 1990)
.

tegen kriebelmuglarven (black fly)

(uit:

Application
Rate

Principal black fly species

Product/
formulation

Results
ee

Conc.
(ppm)

Duration
(min)

Equivalent
conc.
(ppm/1
min)

Water
temp.
(CC)

Location

Discharge
(L/min)

Range
in %
mortality
(upstream
downstream)

Distance
from
treatment
(m)

Source

Austrosimulium laticorne and A
multicorne

Teknar®

2.0

15.0

30.0

19

3,372

Austrosimulium laticorne and
A

100-90

0-577

(1)

R153-78

0.2

15.0

New Zealand |

3.0

10.5

New Zea-

1,680

100-65

0-580

(1)

multicorne

Simulium ochraceum, S. metallicum, and S. callidum
Simulium ochraceum, S. metallicum, and S. callidum
Similium venustum/verecundum
and S$. tuberosum

primary
powder
Teknar®

land
45.0

0.5

22.5

19

Mexico

1,020

100-29

10-100

(2)

7.5

1.0

7.5

19

Mexico

1,080

100-24

25-100

(2)

Vectobac®
WP

20.0

1.0

20.0

21

USA

4,100

100

20-800

(3)

Teknar®

+0.0

10

40.0

19

USA

8,000

100-5

40.0

1.0

40.0

16

USA

3.0

10.0

30.0

17®

South
Africa

2,040

Simulium hargreavesi

Powder produced by
Ben
Gurion
University
Teknar®

1.6

10.0

16.0

17®

Simulium adersi

Teknar®

1.6

10.0

16.0

17®

South
Africa
South
Africa

Simulium venustum/verecundum

and §. tuberosum

Simulium venustum/verecundum
and S. tuberosum
Simulium hargreavesi

Teknar®

Teknar®

6,800

100-45

3,060

68-52

20-80

(4)

3,060

78-6

80-200

(4)

360,000

81-33

70

(5)

35

(5)

10.0

16.0

24

Simulium adersi and S. hargreavesi

South
Africa

Teknar®

2.3

7.0

16.1

28

South

30,000

100-85

Simulium vittatum

Bactimos®
WP
Bactimos®

21,400

88-8

17,200—

Simulium vittatum

WP

10.0

20

10.0

1.0

10.0

20

USA

(3)
(4)

1.6

1.0

20-

54-5

Teknar®

10.0

(3)

1,100
20-200

Simulium adersi and S damnosum
SL

Africa
USA

20-

1,200

10-625

(6)

61 (mean)

10-400

(6)

21,400

Simulium vittatum

Bactimos®
WP

30.0

1.0

30.0

20

USA

21,400

96-72

10-625

(6)

Simulium vittatum

Vectobac®

10.0

1.0

10.0

11

USA

31,400

88-52

10-400

(6)

10.0

1.0

10.0

11-23

USA

80 (mean)

10-400

(6)

20.0

1.0

20.0

11

USA

Er
31,400
31,400

96-75

10-400

(6)

10.0

1.0

„10.0

23

USA

85 (mean)

10-400

(6)

10.0

2.0

20.0

9-16

USA

25,000—
27,000
13,500

10-800

(7)

15.0

87.9

11-15

Canada

114,000

95-82

50-250

(8)

1.0

5.0

USA

31,800

Simulium vittatum
‘mulium vittatum
nulium vittatum
imulium venustum (cytotype
AC
sim venustum, S tuberosum,
Prosimulium mixtum, and
Stegopterna mutata

Sipgalion vittatum

Simulium vittatum
Simulium vittatum
Simulium vittatum
Simulium vittatum

Simulium vittatum
Simulium
fi
j
1
vittatum
Simulium vittatum

WP
Vectobac®
WP
Vectobac®
WP
Teknar®
Teknar®
Teknar®

586

Teknar® 2X

5.0

Teknar® 2X
oil base
Teknar® 2X
oil base
Vectobac®
AS
Vectobac®
AS

Teknar®
Teknar®
Skeetal® F

5.0

1.0

5.0

22
22

USA

100-0

31,800

8

s

=

a

10.0

1.0

10.0

22

USA

31,800

95

100

(9)

5.0

1.0

5.0

22

USA

31,800

81

100

(9)

10.0

1.0

10.0

22

USA

31,800

93

100

(9)

5.0
10.0
5.0

1.0

5.0

22

USA

31,800

10.0

76

22

USA

100

(9)

1.0
1.0

31,800

91

100

22

(9)

USA

:
5.0

31.800
,

75
;

100

(9)

(continued)
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Application
Rate
Results
nn

Equiv-

Principal black fly species
Simulium vittatum

Simulium vittatum
Simulium vittatum
Simulium aokii
Simulium japonicum
Simulium uchidai
Simulium uchidai

Simulium chutteri
Simulium tuberosum, S. venustum,

and S. corbis

Simulium tuberosum, S. venustum,

and S. corbis
Simulium tuberosum, S. venustum,
and S. corbis
Simulium tuberosum, S$ venustum,

and S. corbis

Product/
formulation
Skeetal® F

Conc.
( PPM)

Duration
(min)

Range

alent
conc.
(ppm/1
min)

Water
temp.
CC)

in %
Location

Discharge
(L/min)

5.0

1.0

22

5.0

USA

22

USA

31.800

94

100

60

(9)

100

(9)

10.0

22

USA

31,800

92

100

(9)

90.0
100.0

—
—

Japan
Japan

100.0

6,240
2,700

—

Japan

100
100

—

Japan

100

(10)
(10)

300.0

1,260

50-100
50-100
50—100

(10)

17-20

480

South

2,280,000

100

50-100

(10)

‘

31,800

Teknar®

60.0
10.0

100.0
10.0

1.0
30.0

1.6

10.0

16.0

10.0

1.0

10.0

9.3

USA

9,300

10.0

AS
Vectobac®
AS

5.0

50.0

12.1

USA

10.0

5.0

50.0

9.6

Vectobac®

10.0

5.0

50.0

—

AS
Vectobac®

AS

Source

10.0

1.5
10.0

Vectobac®

from
treatment
(m)

LO

10.0

Teknar®

Distance

10.0

Bactimos®
FC
Bactimos®
FC
Teknar®
Teknar®

Teknar®

mortality
( upstream—
downstream)

LO

Africa

95-75

200—

(11)

5.000
68-23

50-600

(12)

12,300

100-41

50-900

(12)

USA

1,620

100-35

9,240

150—
1,250

(12)

USA

10038

14-250

(12)

Sources: (1) Chilcott, Pillai, and Kalmakoff
1983; (2) Gaugler et al. 1983; (3) Horosko
Pistrang and Burger 1984; (8) Back
and Noblet 1983; (4) Car 1984; (5) Car
et al. 1985; (9) Lacey and Heitz
and de Moor 1984; (6) Lacey and Undeen
man 1985; (10) Nakamura etai.
1984; (7)
Note: Field trials in which treatmentcon
1985; (11) de Moor and
centr

Car 1 986; (12) Gibbs et al. 1986.
ations wiere expressed solely as spores
/ml and/or in whiich durations
of treatments we re not indicated
could not be included in this
“Possible detoxification of bacteria
since aqueous suspension of powd
er was produced in blender (see
°Water contained high sewage and
Guillet and Duval 1985).
chloride content.

1-2 kg/ha

ABG-6108

ABG-6108

ABG-6108

Aedes cantans

Aedes sticticus

Aedes vexans

(4000 ITU/mg)
0.6 kg/ha of

0.2 kg/ha

0.2-0.5 kg/ha

1.0 kg/ha

Bactimos WP (6000 ITU/mg)

Bactimos WP

R- 153-78

Aedes cantans

Aedes spp.

Aedes

‘de B & S 1990 = de Barjac & Sutherland (1990)

vexans

0.2 kg/ha

Bactimos WP (6000 ITU/mg)

Aedes vexans

0.6 kg/ha of

meer

meer

.t.i. (4000 ITU/mg)
niet commercieél

niet c ommercieél

t.

uiterwaarden, verontreinigd

ondiepe wateren

drassige bossen

overstromingsgebieden van de
boven Rijn

vervuiling, vegetatie, veel
larven

40 verschillende plaatsen,

vervuiling, vegetatie, veel
larven

40 verschillende plaatsen,

40 verschillende plaatsen,
gunstige condities

.t.i. (4000 ITU/mg)
niet commercieël

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

handsproeier

er

rugsproei -

Duitsland

Duitsland

rugsproei - Duitsland
er

hogedruk
sproeier

hogedruk
sproeier

hogedruk
sproeier

sproeier

0.3 kg/ha

hogedruk

Aedes vexans

Aedes cantans

Aedes vexans

Californié
& Oregon

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

rugsproei - Californié
er
& Oregon

gunstige condities

0.3 kg/ha

B.t.i. (4000 ITU/mg)

Aedes cantans

sneeuwpoelen in berggebieden,
watertemperatuur 5-22 °C

handsproeier
handsproeier
rugsproei er

handsproeier

handsproeier

40 verschillende plaatsen,

0.5 kg/ha

B.t.i. WP (2000 ITU/mg)

Aedes cataphyl la

watertemperatuur 5-22 °C

sneeuwpoelen in berggebieden,

uiterwaarden, verontreinigd

rivier

bos met water afkomstig van

rottende bladeren op de bodem

stig van sneeuw en rivier,

watertemperatuur 6-14 °C
bos met helder water afkom-

der water, Sphagnum op bodem,

poelen in dennenbossen, hel-

Habitat

Manier van
toediening Land

niet commercieél

0.5 kg/ha

Aedes ventrovittis B.t.i. WP (2000 ITU/mg)

2.5 kg/ha

1.0 kg/ha

0.2 kg/ha

ABG-6108

Aedes communis

Dosis

Produkt

Soort

Toediening

95.2

98.2

100

100

100

100

95+

100

99.7

.

100

100

100

95+

100

3-5
dagen

2
dagen

1
dag

Resultaten

95+

100

100

100

100

100

dagen

Indien in

1983

Rettich

Mulla in:
de B&S
1990!

Becker
1986

Becker
1986

Schnetter
et al.
1983

Schnetter
et al.
1983

Schnetter
et al.
1983

Schnetter
et al.
1983

Eldridge
et al.
1985

Eldridge
et al.
1985

1983

Rettich

Rett ich
1983

Rettich
1983

Rett ich
1983

Bron

Tabel 3: Overzicht velddoseringen poedervormige formuleringen van Bacillus thuringiensis israelensis
gebruikt bij de bestr ijding van Aedes s pp larven.
het artikel meerdere doseringen gebruikt werden is alleen de dosis die ongeveer 100% mortaliteit
gaf opgenomen.

UI
o

R-153-78

Sandoz 402 WDC

Teknar WP (5800 ITU/mg)
Teknar WP (5800 ITU/mg)

Aedes sticticus

Aedes dorsalis

Aedes cantans

Teknar

Teknar

Teknar

Vectobac WP (3600 ITU/mg)
Vectobac WP (2000 ITU/mg)
(= ABG-6108-I1)

Vectobac WP

Aedes cantans

Aedes

Aedes vexans

Aedes cantans

Aedes taeniorhynchus

Aedes spp.

‘de B & S 1990 = de Barjac & Sutherland (1990)

Teknar

spp.

Aedes sticticus

Aedes

Teknar WP

R- 153-78

Aedes cantans

Aedes vexans

R- 153-78

Produkt

Toediening

Aedes communis

Soort

- vervolg Tabel 3 -

0.2-0.5 kg/ha

1.1 kg/ha

0.2 kg/ha

2.5 kg/ha

0.2 kg/ha

1 kg/ha

0.5-1 kg/ha

0.2-0.5 kg/ha

0.2 kg/ha

0.2 kg/ha

1 kg/ha

0.1 kg/ha

0.2-0.5 kg/ha

0.05-0.1 kg/ha

Dosis

Duitsland 53.1

rugsproeier

handsproeier US

Duitsland 28.3

handsproeier Duitsland

handsproeier Duitsland

handsproeier Duitsland

zoutwaterpoelen, 11.5-17

ondiepe wateren

ppt, watertemperatuur 11-28
2

dag

1

95+

99.1
100

95+

96.3
100

85

dagen

2

Resultaten

Duitsland 99.2

handsproeier Duitsland

rugsproeier

rugsproeier

handsproeier US

handsproeier Duitsland

handsproeier Duitsland

handsproeier Duitsland

Land

drassige bossen

uiterwaarden, verontreinigd

bodem, watertemperatuur 614 °C

helder water, Sphagnum op

rottende bladeren op bodem
poelen in dennenbossen,

bos met helder water afkomstig van sneeuw en rivier,

bos met water afkomstig van
rivier

ondiepe wateren

overstromingsgebieden van
de boven Rijn

drassige bossen

rivier
brak- en zoutwatermoerassen, saliniteit 27-32 ppt

bos met water afkomstig van

rottende bladeren op de
bodem

bos met helder water afkomstig van sneeuw en rivier,

bodem, watertemperatuur 614 °C

helder water, Sphagnum op

poelen in dennenbossen,

Habitat

Manier van
toediening

3-5

95+

100

95+

dagen

95+

100

100

100

95+

100

100

100

7
dagen

1990

Mulla in:
de B & S

Axtell 1983

Merriam &

Becker 1986

Rett ich
1983

Rettich
1983

1983

Rettich

1983

Rettich

1990!

Mulla in:
de B & S

Becker 1986

Becker 1986

Garcia &
Desrochers
1980

Rettich
1983

1983

Rettich

1983

Rettich

Bron
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Tabel

4: Overzicht velddoseringen granulaire (korrelvormi ge) (kg/ha) en vloeibare (l/ha)

formuleringen van Bacillus thuringiensis

Teknar 402 SC

Aedes cantans

B &

S

Bactimos briquetten
(7000 ITU/mg)

Vectobac 12 AS

Vectobac AS (600 ITU/mg)

(1500 ITU/mg)

Teknar 402 SC

(3000 ITU/mg)

Teknar 402 SC

1990 * de Barjac & Sutherland (1990)

spp.

Aedes

‘de

spp.

Aedes

Aedes cantans

Aedes vexans

Aedes cantans

1 briquet/4.5m?

1.17 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

12 kg/ha
1 l/ha

Vectobac G (300 ITU/mg)

Aedes cantans

(1500 ITU/mg)

12-15 kg/ha
12 kg/ha

Teknar G (260 ITU/mg)
Teknar G (260 ITU/mg)

Aedes cantans

Aedes vexans

5-10 kg/ha

B.t.i. granulaat
(200-300 ITU/mg)

8 kg/ha

BTI-Bims-G

Aedes cantans

spp.

12-15 kg/ha

Bactimos G (175 ITU/mg)

Aedes cantans

Aedes

Dosis

Produkt

Soort

Toediening

overstromingsgebied van een
rivier, hoge turbiditeit

meertjes met een watertemperatuur van 3-16 °C

drassige bossen

overstromingsgebieden van

de boven Rijn

drassige bossen

drassige bossen

drassige bossen

overstromingsgebieden van
de boven Rijn

drassige bossen

ondiepe wateren

drassige bossen

drassige bossen

Habitat

helicopter,
druppelgr.
178 p

rugsproeier

rugsproeier

rugsproeier

helicopter
rugsproeier

helicopter

helicopter

helicopter
helicopter

Manier van
toediening

1
dag

Kenia

(VS)

Michigan

Duitsland 26.5

Duitsland 98.2

Duitsland 98.9

Duitsland 38

Duitsland 68

Duitsland 92

Duitsland 94

Duitsland 95

Duitsland 24

Land

84.5

99.7

100

96
69

98.5
95

95+

100

85

2
dagen

Resultaten

98.5

100

100

97
100

100

95+

99.8

82

3-5
dagen

kleine
afname

95+

7
dagen

Logan &
Linthicum
1992

Knepper et
al. 1991

Becker 1986

Becker 1986

Becker 1986

Becker 1986

Becker 1986

Becker 1986

Becker 1986

Mulla in:
de B & S
1990!

Becker 1986

Becker 1986

Bron

israelensis gebruikt bij de
bestrijding van Aedes spp larven. Indien in het artikel meerdere doseringen gebruikt werden, is alleen de dosis die ongeveer
100% mortaliteit gaf opgenomen. Eén
formulering bestond uit briquetten, een drijvende, blokvormige formulering van B.t.i..

58

‘de B & S 1990 = de Barjac & Sutherland (1990)

Briquetten

Vloeibaar B.t.i
(Vectobac AS, Teknar 402 SC)

(Teknar G, Vectobac G, Bims-G)

Granulair B.t.i

Poedervormig B.t.i
(Teknar, niet commerciéle produkten, R-153-78)
Poedervormig B.t.i
(Sandoz 402 WDC, Vectobac WP)

niet commerciéle produkten)

Poedervormig B.t.i
(Bactimos WP, Teknar WP, Vectobac WP, ABG-6108, R-153-78,

Produkt

12-15 kg/ha

5-8 kg/ha

0.6 kg/ha
2.5 kg/ha

1 briquet/4. 5m?

t 1 l/ha

minimaal
maximaal

t 1 kg/ha

minimaal
maximaal

gemiddeld 0.2-0.5 kg/ha
maximaal
1 kg/ha

Dosis
Becker 1986, Eldridge et al.

Bron

ondiepe wateren met veel organisch afval

ondiepe koude wateren

ondiepe zoete wateren

1990

Logan & Linthicum 1992

Becker 1986, Knepper et al. 1991

Becker 1986, Mulla in: de B & S

an & Axtell 1983

1985, Mulla in: de B & S 1990',
Rettich 1983, Schnetter et al.
1983
ondiepe wateren met veel organisch afval Rettich 1983, Schnetter et al.
1983
ondiepe zoute wateren
Garcia & Desrochers 1980, Merri-

ondiepe zoete wateren, drassige bossen

Habitat

Tabel 5: Samenvatting velddoseringen B.t.i. gebruikt bij de bestr ijding van Aedes spp larven.
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Tabel 6: Samenvatting van de neveneffecten
Molloy in: de Barjac & Sutherland 1990).

op

Application
Rate

Principal invertebrate
groups studied
Ephemeroptera. Trichoptera.
Plecoptera. inden Diptera
(Dixidae, Tipulidae. Chironomidae ). and Gastropoda
Ephemeroptera.
Trichoptera,
Elect Calcot

Diptera

( Dixidae. Tipulidae, Chironomidae ), and Gastropoda
toe ee Tri

Product/
formulation

Conc.
(ppm)

Teknar®

2.0

R153-78

0.2

primary

invertebraten

tijdens

Dura-

tion
(min)

Water

(ppm/1_
min)

temp.
CC)

Location

ronomidae), Gastropoda,
Platyhelminthes, mites, and
Oligochaeta
Ephemeroptera, Plecoptera. Tri-

eee ond Biel Eee

Results

aise

9

/
oe

15.0

3.0

10.5

erate

No adverse effects noted

(1)

10.0

16.0

24

South

No adverse effects conclusively

(2)

é

7

vo adv,
No adverse effects noted

j

(1)

.

powder
Teknar®

1.6

Africa

Teknar 8

Teknar®

2
2.3

10.0

70

20

16.1

20.0

ronomidae )
Collembola,
ColonesOdonata.
(leatMegaloptera,
Pianeta

(uit:

do

ronomidae), Gastropoda,

Platyhelminthes. mites, and
Oligochaeta
Ephemeroptera,
nieten. Dan
Plecoptera.
Triia
ri

veldtoedieningen

Equivalent
conc.

5.
ve

recente

28

en

9-16 USA

demonstrated

nne effects noted except for
aae oH Ease Chip:

(2)

i
i mortality
i noted;
Somechironomid

(3)

temporary increases in drift of

Ephemeroptera and Trichoptera

Teknar?

i
5.86

15.0

Psephenidae), Ephemcns me

7
87.9

=
11-15

Canada

sf increase
5
;
Nopein
evident drift
in taxa

(4)

except for Blephariceridae, which

Plecoptera, Trichoptera, and Diptera (Chaoboridae, Ce-

ee med ai ue
cfeased 50X and mortality est:

ratopogonidae, Empididae,
Tipulidae, Psychodidae, Chibt
ronomidae. Blephariceridae
)

mated at 30% ); densities of
rtlten en he
‘or 2
genera of tiidenmpiias (iy.
kiefferella and Polypedilum de-

Ephemeroptera (Baetidae, Tricorythidae, Caenidae), Odonata
(Libellulidae), Coleoptera
(Elmidae), Lepidoptera
(Pyralidae), Trichoptera (Hydropsychidae, Leptoceridae), Diptera
(Chironomidae, Ceratopogonidae,
Rhagionidae ), Oligochaeta, mites,
and mollusks (Ancylidae )
Trichoptera (Hydropsychidae, Hydroptilidae, Philopotamidae, Leptoceridae ), Diptera
(Chironomidae, Rhagionidae, Ceratopogonidae), Ephemeroptera
(Baetidae, Caenidae ), and Lepidoptera (Pyralidae)
Ephemeroptera (Baetidae,
Caenidae), Trichoptera (Hydropsychidae, Hydroptilidae, Philopotamidae), Diptera
(Chironomidae ), and Odonata
(Libellulidae, Zygoptera)
Ephemeroptera, Diptera (Chironomidae), Trichoptera, and
Platyhelminthes
Ephemeroptera (Ephemerellidae,
Ephemeridae, Heptageniidae, Siphlonuridae ), Plecoptera (Perlodidae), Trichoptera

clined 26—39%; larvae of the
chironomid genus Phaenopsectra
showed signs of toxemia)
Increase in drift of Chironomini,
Trichoptera, and Ancylidae noted,
but no evidence of mortality

R153-78
primary
powder

0.2

10.0

2.0

—

Ivory Coast

Teknar®

1.6

10.0

16.0

—

Ivory Coast

Increase in nontargetdrift andin- crease in nontarget density on
substrates suggested reattachment
of insects that were drifting in
response to the treatment

(5)

Teknar®

1.6

10.0

16.0

—

Ivory Coast

After 9 consecutive weekly treatments, an increase in orthoclad
chironomids and a decrease in
hydropsychid caddisflies were recorded

(5)

Teknar®

1.6

10.0

16.0

17-20

South
Africa

(6)

10.0

1-5

10-50

9-12

No adverse effects noted except for
decrease in tanytarsine chironomids
No evidence of impact on nontargets in either substrate or drift
samples

Vectobac® AS

USA

(5)

(7)

(Lepidostomatidae), Diptera
(Blepharoceridae, Athericidae,
Chironomidae ), Coleoptera
(Elmidae), Acarina

Sources: (1) Chilcott, Pillai, and Kalmakoff 1983; (2) Car and de Moor 1984; (3) Pistrang and Burger 1984; (4) Back
et al. 1985; (5) Dejoux, Gibon, and Yameogo 1985; (6) de Moor
and Car 1986; (7) Gibbs et al. 1986.

Tabel 7:

Korte termijn effecten op lotische organismen onder natuurlijke omstandigh
eden (uit:
Laird, Lacey & Davidson 1990).

Major taxa of
predominant

Formulation/

NTOs

Sampling

concentration

Impact on

method

NTOs

Ephemeroptera,
Trichoptera, Lep-

Primary powder
(0.2 mg/1/10
min)

Drift samples in
stream trough

No adverse
effect

Ivory Coast

20

Aqueous suspension (10° spores
per ml/l min)

Counts from nat_ural substrates

No adverse
effect

Newfoundland,
Canada

16

Chironomidae,
Ephemeroptera,
Trichoptera

Teknar® WDC
(1.6 mg/1/10
min)

Drift samples, in
stream trough

Increased drift,
some reduction
of chironomids

Ivory Coast

29

Chironomidae,

Primary powder

Surber sampler,

No adverse

New York

56

Trichoptera,

(0.5 mg/1/15

counts from

Ephemeroptera,
Plecoptera,

min)

natural
substrates

Ivory Coast

42

Ivory Coast

82

idoptera, Odonata, Mollusca,

Location

Ref.

Hirudinea
Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera,

Ephemeroptera,
Odonata

effect

Elmidae
Chironomidae,
Ephemeroptera,
Trichoptera

Chironomidae,
Ephemeroptera,
Trichoptera
Ephemeroptera,
Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera,
Chironomidae,

Teknar® WDC
(1.5 mg/1/10
min)

Artificial
substrates

Teknar® WDC

Drift samples in

(1.6 mg/ 1/10
min)

stream trough

No adverse
effect

Increased drift,
some reduction
of chironomids

Teknar® WDC
(2 mg/1/15
min) or primary
powder (0.2
mg/1/15 min)

Surber samples

No adverse
effect

New Zealand

13

Teknar® WDC

Counts from nat-

No adverse

South Africa

10

South Africa

LI

New Hampshire

72

Dixidae
Chironomidae

(1.6 mg/1/10
min) or primary
powder (3.0

ural substrates

effect

mg/1/10 min)
Chironomidae,

Teknar® WDC

Drift samples,

Ephemeroptera,

(1.6 mg/1/10

counts from

Plecoptera, Tri-

min or 2.3 mg/

natural

some reduction,

choptera, Gastro-

1/7 min)

substrates

of chironomids

Mortality in
Ephemeroptera,

poda,

(Tanytarsini),

Platyhelminthes

reduction in
Burnupia
(Gastropoda)

Ephemeroptera,

Teknar® WDC

Trichoptera, Ple-

(10 mg/1/10

coptera,

min)

Chironomidae

Drift samples,
‘‘kick’' samples

Some reduction
of chironomid

larvae. Increase
in drifting by
Ephemeroptera

(2 spp.), Trichoptera (2 spp.)

- vervolg Tabel 7 -

Major taxa of
predominant

Formulation/
concentration

Sampling
method

Impact on

NTOs

Location

Chironomidae

0.7—2.0 mg/l
operational dosage (application
time not given)

Counts on natural and artificial
substrates

Federal Republic
of Germany

Chironomidae,

Teknar® WDC
(5.86 mg/1/15

Artificial substrates and drift
nets

Some reduction
of chironomids
at 17 Xx operational dosage
Increased drift in
Blepharoceridae, reduction
in two genera
of chironomids,
other taxa not
adversely
affected

NTOs

Blepharoceridae,
Trichoptera, Ple-

min)

coptera,
Ephemeroptera

Chironomidae and
other Nematocera, Ephemeroptera, Lepidoptera

(Pyralidae),

Teknar® WDC
(1.6 mg/1/10
min) or primary
powder (0.2
mg/1/10 min)

Ref.

Quebec

Drift samples, in
stream troughs
and Surber
samples

Increased drift,
some reduction
of Hydropsychidae
(Trichoptera)

Ivory Coast

21

Artificial substrates and drift
nets

No significant
adverse effects

Maine

28

Slight increase in
drift, some reduction of chironomids
(Tanytarsini)

South Africa

27

Noadverse
effect

New York

personal
communication

Trichoptera
Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera, Chironomidae, and
other Nematocera, Coleoptera

Vectobac®-AS

Chironomidae,
Ephemeroptera,
Trichoptera

Teknar® WDC
(1.6 mg/1/10
min)

Drift samples,

Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Pleocoptera,
Trichoptera

Vectobac®-AS(1

Drift nets,
counts from
natural substrates, ‘‘portable invertebrate
sampling box’

(10 mg/1/1-5
min)

mg/1/10—30
min)

counts on natural substrates

ABG-6108 WP
(1000 ITU/mg)

Rotifera,Cyclops spp (Copepoda),

rium kolonie
(ONR60A, Sandoz

B.t.i. laborato-

Bact imos

Bact imos

o.a. vissen

Abbott IL 6-43430

Bactimos LBR 676
Sandoz 402 WDC

o.a. vissen en Ephemeroptera

(Annelida), Gastropda

Hydracarina, Crustacea, Hirudinea

Odonata, Ephemeropea, Plecoptera,

dae), Coleoptera, Heteroptera,

21 soorten aquatische insekten:
Diptera (Chironomidae, Chaobori-

2 soorten amfibieën,

da (mosselen)

Tubellaria, Gastropoda, Pelecypo-

> 21 soorten aquatische insekten: WDC4) en Abbott
Odonata, Heteroptera, Coleoptera, (6108)
Trichoptera, Diptera (Dixidae,
Ceratopogonidae, Chironomidae),

3 soorten amfibieén,
3 soorten vissen,
10 soorten Crustacea,

Tanytarsini (Diptera)

coda, Oligochaeta, Chironomini,

Rotifera, Cyclops spp (Copepoda), ABG-6108 WP
Hyalella azteca (Bryozoa), Ostra- (1000 ITU/mg)

ra)

Chiranomini, Tanytarsini (Dipte-

Corixidae, Notonectidae, Coleoptera, Oligochaeta, Chaoboridae,

da, Baetis sp (Ephemeroptera),

Daphnia sp (Cladocera), Ostraco-

Produkt

Bestudeerde organismen

Toediening

0.5 kg/ha

1 kg/ha

2-3x tot enkele
honderden keren
velddosis Cul icidae

piens larven

LDso Culex pi-

50 tot enkele
honderden keren

3 kg/ha

1,2,4,10 kg/ha

Dosis

Tabel 8: Overzicht van de neveneffecten van Bacillus thuringiensis

heeft plaatsgevonden in een lotisch water (rivier).

planten

met veel water-

10.000 m? vijver

naast rivieren

poelen, met veel
algenmatten,

outdoor enclosures (+ 10 liter)

water

outdoor enclosures (10 liter),
glazen containers in het lab,
zoet en zout

meert je/vijver

mesocosmen

Habitat

vanaf boot

hogedruk
sproeier

sproeier

hogedruk

Vs

Geen neven effecten

Californië Geen neven effecten

als velddosis tegen Culicidae (0.028
mg/ml Sandoz).
Geen andere effecten.
Chironomus decorus was niet gevoelig.

(Diptera) in dezelfde concentratie

Californië Acute mortaliteit Chironomus maturu

sp (Ceratopogonidae) (allen Diptera)

Procladius (Tanytarsini) 21 dagen na
toediening

30-75% mortaliteit Chironomus carsus, Chiromonus sp (Chironomini) tot
4 weken na toediening
30-39% mortaliteit Coelotanypus spp,

organismen !
Geen andere effecten

(Chironomini) en Coelotanypus spp,
Procladius sp (Tanytarsini): plaag-

Bij toenemende dosis hogere mortaliteit Goeldichironomus holoprasinus,
Chironomus carsus en Chironomus sp

Resultaten

Californië Acute mortaliteit Chironomidae, Dixa
en Iran
sp (Dixidae) en mogelijk Palpomyia

Florida

handsproeier Florida

Plaats/
Land

(1991)

Garcia et
al. (1981)

Garcia et
al. (1981)

Garcia et
al. (1981)

Garcia et
al. (1980)

Ali (1981)

Ali (1981)

Bron

in lentische wateren. Alleen het onderzoek van Merritt et al.

Manier van
toediening

israelensis gebruikt

63

Vectobac G

Assellus forbesi (Crustacea)

(Chironomidae

B.t.i.

ABG-6108 WP

Angabus sp (Dytiscidae), Anisops
sp, Notonecta sp (Notonectidae),

'L, L & D 1990 = Laird, Lacey & Davidson (1990)

as (predator),
(detritivoor) (Plecoptera)

Nigronia serricornis (predator)
B.t.i
(Megaloptera), Acroneuria lycori-

(Odonata)

Trichemis, Crocothemis spp nymfen

nomidae (Diptera)

ABG-6108 WP

Tubificidae (Oligochaeta),Chiro-

Odonata, kikkervisjes

Ostracoda, Plecoptera, Dytiscidae B.t.i.
t.i.
laborato(larven en adults, Coleoptera),
rium kolonie

philídae Larven (Coleoptera)

lata, Buenoa sp (Notonectidae,
Heteroptera), Dytiscidae, Hydro-

Notonecta unifasciata, N. undu-

Callibaetis pacifus (EphemeropVectobac
tera), Corisella decolor, Corixidae spp (Corixidae, Heteroptera),
Eulimnadia texana (Crustacea),
Moina rectirostris (Cladocera,
Crustacea)

cladius

Chiromonus, Dicrotendipes, Tany- ABG-6164
tarsus, Paralauterborniella, Pro-

Produkt

Toediening

Bestudeerde organismen

- vervolg Tabel 8 -

4 x 1 kg/ha

1x 2 kg/ha
4 x 5 kg/ha

des aegypti
larven

3-4 xX LD‚oo Ae-

verschillende
doser ingen

0.56 kg/ha

5.6 kg/ha

Dosis

kooiproef naar
voedsel voorkeur
in een rivier

ten, 4000 m?

eutrofe vijver
met waterplan-

afvalwatersloot,
2 m breed x 4 km
lang

ondiepe bergmeert jes

vijvers

exper imenteer

mesocosmen

sneeuw

poelen ontstaan
door smeltende

Habitat

ter

cladius.

Paralauterborniella.
Geen reductie Dicrotendipes en Pro-

Weing reductie Tanytarsus spp en

Zwitserland

Israél

Geen direkte effecten, wel evt. secundaire effecten door transformatie
levende Simuliidae in dood organisch
materiaal. Acroneuria had een voorkeur voor levende Simuliidae

Geen effecten

Geen effecten

Geen neven effecten

Geen negatieve effecten

Californié Geen negatieve effecten

geen direkte Michigan
belasting
(VS)
van het wa-

helicopter

hydraul ische
sproeier en

100% bij 6.5 kg/ha.

Toename aantal na toediening B.t.i

Resultaten

Californié Toename reductie Chironomus spp tot

(VS)

Michigan

Plaats/
Land

hydraul ische Israél
sproeier

sproeiers

draagbare
gemotor i seerde

Manier van
toediening

Merritt et
al. (1991)

Margalit et
al. in:
Laird &
Miles 1985

Margalit et
al. in:
Laird &
Miles 1985

al. (1980)

Lüthy et

Lacey &
Mulla in:
bel &D
(1990)

(1990)

L,L &D

Lacey &
Mulla in:

(1990)!

L,L &D

Lacey &
Mulla in:

Walker
(1989)

Knepper &

Bron

64

(400 ITU/mg)

ABG 6264 granulaat, 1-2 mm

(200 ITU/mg)

ABG 6253 granulaat, 1-2 mm

Produkt

Toediening

ABG 6164 WP (+
12400 ITU/mg)

(5000 ITU/mg)

Chironomus decorus (Chironomidae) Vectobac WP

(Chironomini), Paralauterborniel - (ABG 6164, 5000
la elachistus (Tanypodini)
ITU/mg)

Chironomus decorus, C. fulvipilus Vectobac WP

nis (Tanypodini)

Chironomus decorus
(Chironomidae), Procladius
sublettei, Tanypus neopuncti

borniella elachistus (Tanypodini)

Chironomus decorus, C. fulvipilus Vectobac AS (600
(Chironomidae), ParalauterITU/mg)

Chironomus decorus (Chironomini), ABG-6253 granuProcladius bellus, Tanypus grodlaat (200
hausi (Tanypodini)
ITU/mg)

ratanytarsus sp, Chironomus sp,
Dicrotendipes sp (Chironomidae)

Procladius sp (Tanypodidae), Pa-

Procladius sp (Tanypodidae), Paratanytarsus sp, Chironomus sp,
Dicrotendipes sp (Chironomidae)

Bestudeerde organismen

- vervolg Tabel 8 -

6.7 kg/ha

5.6-11.2 kg/ha

2.8 kg/ha

11.2-22.4 kg/ha

56.0 kg/ha

13.5, 28.0, en

11.2-22.4 kg/ha

22.4-44.8 kg/ha

Dosis

recreatie meer

mesocosmen

recreatie meer

mesocosmen

recreatie meer

mesocosmen

mesocosmen

Habitat

vanaf boot

sproeier

hoge druk

flessen

plastic

vanaf boot

sproeier

hogedruk

plastic
flessen

hoge druk
sproeier
vanaf een
boot

met de hand

met de hand

Manier van
toediening

Californié 100% reductie Chironomidae na 2-3
weken na toediening

Californié 98-100% mortaliteit larven na 2 weken, m.n. Chiromonus aanwezig

Californié 87% reductie Chironomus 2-3 weken na
toediening, geen effect Tanypodini

Californié 13-57% mortaliteit larven na 2 weken, m.n. Chironomus aanwezig

ni

Californié 22%, 83 en 96% reductie Chironomus
na 2 weken, geen effect op Tanypodi-

24-0% mort. Procladius sp

0-44% mort. Paratanytarsus sp

86-100% mort. Dicrotendipes sp

Californié 81-100% mortaliteit Chironomus sp

65-77% mort. Dicrotendipes sp
27-0% mort. Paratanytarsus sp
0-17% mort. Procladius sp

Resultaten

Californié 32-84% mortaliteit Chironomus sp

Plaats/
Land

Rodcharoen
et al.
(1991)

Rodcharoen
et al.
(1991)

Rodcharoen
et al.
(1991)

Rodcharoen
et al.
(1991)

Rodcharoen
et al.
(1991)

Rodcharoen
et al.
(1991)

Rodcharoen
et al.
(1991)

Bron

Simocephalus sp (Cladocera), Cy-

_sp(Oligochaeta)

ven, Tubifex tubifex, Rhynchelmis

(Coleoptera), Chaoborus sp larven
(Chironomidae), Trichoptera lar-

da), Hydracarina sp (Acarina),
Gerris lacustris (Heteroptera),
Dytiscidae, Helodidae larven

lusca), Asellus aquaticus (Isopo- R-153-78

Daphnia sp (Cladocera), Cyclops
sp (Copepoda), Gastropoda (Mol-

ra),

ABG-6108
Teknar

ITU/mg)

(Heteroptera) Laccophilus. m.

mexicanus, Laccophilus m. atristernalis, Thermonectus basil lafis, Tropisternus sp, (Coleopte-

IPS 78 (lab

kolonie, + 700
ITU/mg)

Aeschna sp, Pseudoleon superbus

Goeldichironomus holoprasinus,
Cricotopus sp, Paralauterborniella sp, Protanyus sp, Tanytarsus
sp (Chironomidae)

ra), Chironomus stigmaterus,

Thermonectus sp, Troposternus
lateralis, Berosus sp (Coleopte-

neum, Corisella decolor, C. inscripta, Notonecta unifasciata
(Heteroptera) Hygrotus spp, Lacilus mexicanus mexicanus,
Laccophilus m. atristernalis,

Lis (Odonata), Belostoma flumi-

Enallagma sp, Aeschna occidenta-

pris sp, Cyclops sp (Copepoda),
Callibaetis sp (Ephemeroptera),

IPS 78 (lab

Sandoz 402 I WDC

Cladocera, Copepoda, Ostracoda,
Ephemeroptera, Corixidae, Notonectidae (Heteroptera), Odonata,

Copelatus sp, Laccophilis sp
(Coleoptera), Chironomidae

Produkt

Toediening

Bestudeerde organismen

- vervolg Tabel 8 -

2-4 kg/ha

1.0 kg/ha

0.8 kg/ha

1.12 kg/ha

Dosis

den

nigde uiterwaar-

poelen in bossen, verontrei-

:

vijver (duck

moeras

meert je/vijver
van 12 ha (duck
club)

Habitat
Resultaten

Geen effecten

.

predatoren n.m. Laccophilus spp

Californié Geen negatieve effecten, toename

me Coleoptera larven

Californië 40-75% reductie Chironomidae, toena-

Californië 76% reductie onder de in het veldverzamelde Chironomidae

Plaats/
Land

handsproeier Duitsland

vliegtuig

vliegtuig

vliegtuig

Manier van
toediening

Rettich
(1983)

(1982)

Schaefer

Mulligan &

Schaefer
(1982)

Mulligan &

Miura et
al. (1982)

Bron

66

Metriocnemus h

ropectricus (Chironomidae,

Teknar (1.16 x 10'°

B.t.i laboratorium
kolonie

Tokunagayusurika akamusi (Orthocladi inae)

ABG-6145 (600
ITU/mg)

'L, L & D 1990 = Laird, Lacey & Davidson (1990)

dae, Heteroptera)

Tarnetrum corruptum, Enallagma civile
(Odonata), Notonecta undulata (Notonecti-

Procambarus clarkii (rivierkreeft, Crusta- Bactimos
cea)

Diptera), Hydrobaenus kondoi (Orthocladii- kolonie
nae, Diptera)

B.t.i laboratorium

sporen/ml

Chironomus_yoshimatsui (Chironomidae,

tropoda

Collembola (springstaarten), Acari, Gas-

toda, Annelida (Naididae, Lumbricidae),

cladius fuscimanus (Chironomidae), Psychoda alternata, Psychoda severini (Psychodidae, Diptera), Microturbellaria, Nema-

es minimus, Metriocnemus h
pectricus (Chironomidae, Diptera)

Annelida (Naididae, Lumbricidae), Collembola (springstaarten), Acari, Gastropoda

(Crustacea), Microturbellaria, Nematoda,

Diptera), Sylvicola fenestralis

dae), Psychoda severini (Psychodidae

Diptera), Limnophyes minimus (Chironomi-

Teknar (600 ITU/mg)

Abbott, 51-009-BR
(2000 ITU/mg)

Gammarus lactustris (Crustacea)

schaefferi (Crustacea)

ens (Ostracoda, Crustacea), Branchipus

Duphar-Biochem (niet
gedef inieerd)

Produkt

Cypridopsis vidua, Heterocypris incongru-

Bestudeerde organismen

Toediening

B.t.i. gedode Culex
pipiens larven

dae dosis)

103 mg/l (1000x Culici-

1700 mg/l nat gewicht

17 mg/l nat gewicht

2x40 liter

1.1 x 10° - 5.5 x 10’
sporen/cm°

1 tot 2 x 10° mg/t

Dosis

Israël

Plaats/
Land

3 ml wells

3 ml wells

liter)

tank (2650

af valwater-

filterbed

film van een

tjesmet bio-

petrischaal-

Japan

Japan

Engeland

Engeland

500 ml bekers Minnesota

plastic cups
(100 ml)

‘Habitat’

Resultaten

en opname door Gammarus la-

Geen negatieve effecten

50% sterfte

30% mortaliteit na 48 uur

plaagorganismen beschouwd

100% mortaliteit na 48 uur,
chironomiden worden als

(plaagorganismen) behalve
Limnophyes minimus. Geen neven effecten

> 70% mortaliteit Diptera

90% mortaliteit onder de Chironomidae (plaagorganismen)
en Psychodidae. Mortaliteit
Sylvicola fenestralis
(Crustacea)

custris

Geen negatief effect, de verblijftijd van B.t.i. is lang
(+ 30 dagen) door absorptie

(1990)

Lacey & Mulla
in: L‚L & D

(1990)

Lacey & Mulla
in: L,L & D

Kondo et al.
(1992)

Kondo et al.
(1992)

Houston et al.
(1989 I1)

Houston et al.
(1989 1)

Brazner & Anderson (1986)

(1991)

Blaustein &
Margalit

Bron

Meestal werd er een concentratie range met

Geen negatief effect, afname
toxiciteit B.t.i voor Aedes
agypti larven in aanwezigheid
C. vidua en B. schaefferi

Tabel 9: Overzicht neveneffecten Bacillus thuringiensis israelensis op aquatische organismen in het Laboratorium.
B.t.i. gemaakt. Alleen concentraties waarb ij een duidelijke effect (LC, LC) optrad, zijn in de tabel opgenomen.

o>
NJ

10'°sporen/g)

opgeloste B.t.i.
kristallen (28 x

700 ITU/mg)

Sandoz 402 WDC (+

B.t.i laboratorium
kolonie

B.t.i laboratorium
kolonie

B.t.i laboratorium
kolonie

kolonie

B.t.i laboratorium

'L, L & D 1990 = Laird, Lacey & Davidson (1990)

rubei (Crustacea)

Hydrobius fuscipes adult (Coleoptera)

Smitta sp (Chironomidae, terrest risch)

Chironomus thummi Larven (Chironomidae)

Trichoptera, Ephemeroptera, Hete roptera,
B.t.i laboratorium
Gastropoda, Turbellaria, vissen, amfibieén kolonie

Rana temporaria kikkervisjes

Hydra, Dugesia dorotocephala (Pl anaria)

Sandoz 402 WDC (+

Telmatoscopus sp larven (Psychod idae)

700 ITU/mg)

Sandoz 402 WDC (+

700 ITU/mg)

gedef inieërd)

R-153-78 WP (niet

B.t.i.

Produkt

Toediening

Goeldichironomus holoprasinus la rven
(Chironomidae)

ta), Cloen dipterum (Ephemeroptera), Bufo
viridis (amfibieén)

Ostracoda, Chirocephalus sp (Bra Nnchi opoda), Chironomus sp (Diptera), Anisops
varia (Heteroptera), Orthetrum s p (Odona-

Toxorhynchites spp (Culicidae, D iptera)

Bestudeerde organismen

- vervolg Tabel 9 -

180 ppm

18 ppm

18 ppm
180 ppm

1.8 ppm

1.8 ppm

180 ppm

10 mg/L

1 ppm (2 x velddosis)

50 ppm (10 x velddosis)

0.5 ppm (= mg/l= kg/ha)
(velddosis tegen Culicidae)

100 x LD, Culex pipiens
larven

velddosis tegen Culicidae

Dosis
‘Habitat’

50% mortaliteit Chironomus
sp. Geen andere effecten

ten

Vrij weinig negatieve effec-

Resultaten

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

57.5% mortaliteit
100% mortaliteit

10% mortaliteit
40% mortaliteit

7.5% mortaliteit

Aedes sp larven

100% mortaliteit, gevoeligheid is 3-10x kleiner dan

Geen effecten

Bratislava Geen effect op de vitaliteit,
(Slowakije) wel afname groei- en metamorfosesnelheid

Californië Geen negatief effect

Californië 85% mortaliteit

Californië + 80% mortaliteit

Israël

Plaats/
Land

Schnetter et
al. (1981)

Schnetter et
al. (1981)

Schnetter et
al. (1981)

Schnetter et
al. (1981)

al. (1981)

Schnetter et

Paulov (1985)

Miura et al.
(1982)

(1982)

Miura et al.

Miura et al.
(1982)

Margalit et
al. in: Laird
& Miles (1985)

(1990)!

Lacey & Mulla
in: L‚L & D

Bron

68

IPS 82 kolonie

Tipula oleracea larven (terrestrisch

langpootmuggen, Diptera)

B.t.i. (niet gedefinieerd)

Tipula paludosa, Tipula oleracea larven
(terrestrische langpootmuggen, Diptera)

kolonie

B.t.i laboratorium

B.t.i laboratorium
kolonie

grubei (Crustacea)

Produkt

Toediening

liden larven (aquatische Langpootmuggen, Diptera)

Chirocephalus

Bestudeerde organismen

- vervolg Tabel 9 -

Neder land

sporen/ml koolblad

10° - 10°

Duitsland

Duitsland

Plaats/
Land

Neder Land

petrischalen

‘Habitat’

30-50 liter

hoge dosis

18 ppm
180 ppm

Dosis

100% mortaliteit

100% mortaliteit

mortaliteit bij concentraties
veel hoger dan gebruikt bij
bestrijding Cul icidae

57.5% mortaliteit
100% mortaliteit

Resultaten

al. (1992)

Waalwijk et

Smits (1991)

Schnetter et
al. (1981)

Schnetter et
al. (1981)

Bron
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opgeloste B.t.i.
eiwitten

opgegeten B.t.i.

Coturnix coturnix
(japanse kwartels)

vertebraten

B.t.i. toxine

mui zen

(opgeloste)

kristal len

opgeloste B.t.i.

B.t.i. kristal len

Geact i veerde

‘de B & S 1990 = de Barjac & Sutherland (1990)

Pimephales promelas (snelstroVectobac-G (op
mend zoetwatervis, fam. Elritze) maiskolfafval)

schapen-, en paardenbloedcel len

menselijke, muizen-, ratten-,

muizen

mui zen

B.t.i

Salvelinus fontinalis (bronforel len)

kristal len

Sandoz 402 I WDC
(+ 700 ITU/mg)

Gambusia affinis (vis)

Vectobac

B.t.i.

zoöparasitaire Nematocera

Fundulus heteroclitus (zoutwatervis)

Produkt

Bestudeerde organismen

Toediening

sporen/ml

> 2.2 x 10°

orale toediening
en in buikholte

lichaamsgewicht

15-30 ug B.t.i/ g

16 mg iedere 3
dagen gedurende 2
generaties

1000 x velddosis
tegen Culicidae

vs

Japan

Plaats/
Land

bekers of

aquaria

voor cellen. Bij opname via maag (lage pH)

Tot 6.4 x 10° sporen/ml geen negatief effect

Minnesota Mortaliteit door zuurstof gebrek t.g.v.
oplossen B.t.i..

Cytolyse (=kapot gaan cellen). Het 25 kDa
eiwit is hiervoor verantwoordeli jk

Geen ziekte of mortaliteit. Geconcludeerd
wordt dat het niet toxisch is voor mensen
en zoogdieren

gebeurt dit niet

Letaal na intraveneuze injectie binnen 2-3
uur. Geconcludeerd wordt dat B.t.i. eerst
opgelost moet zijn wil het toxisch zijn

komel ingen

Mortaliteit door B.t.i. additieven
(xyleen)

Geen negatief effect

(NOEL = 22.36 mg/l)

90% mortaliteit

niet toxisch

toediening onder huid, in aders, in neus

50% mortaliteit na 24 uur na injectie
B.t.i in het abdomen. Geen mortaliteit na

Letaal voor eieren en jonge larvenstadia

Resultaten

Duitsland Geen effecten op gewicht, mortaliteit, na-

Califormetalen tank nié

tank

300 liter

‘Habitat’

5.4 x 10° sporen/ml 200 Liter

980 mg/l

22.8 mg/kg

Dosis

al. (1986)
al. (1987)
& Bone 1987
et al. 1990

Snarski (1990)

Siegel & Shadduck
in: de B & S (1990)

in: de B & § (1990)

Siegel & Shadduck

Siegel & Shadduck
tn: de B & S (1990)

Schnetter et al.
(1981)

(1990)

Molloy in: de B & S

Miura et al. (1982)

Lee & Scott (1989)

(1986)

Lacey & Undeen

(1992)

Kallapur et al.

Bone et
Bone et
Bottjer
Meadows

Bron

Tabel 10: Effecten van Bacillus thuringiensis israelensis op
zoogdieren en vissen in het laboratorium. B.t.i. werd op verschille
nde manieren aan het organisme
toegediend. Ook cellen van zoogdieren zijn met B.t.i. belast.

NI
oO

mortaliteit na injectie in abdomen

geen

geen

Oligochaeta

Hirudinea (bloedzuigers)

geen adulten, mortaliteit eieren en larven

geen

geen, behalve mortaliteit Sylvicola fenestralis
(Houston et al. 1989 1) en Chirocephalus
(Schnetter et al. 1981) bij erg hoge dosis

'de B & S 1990 = de Barjac & Sutherland (1990)
?L,L & D 1990 = Laird, Lacey & Davidson (1990)

Crustacea (kreeftachtigen)

Actinedida (o.a. watermijten)

geen

geen

Gastropoda (slakken)

Chelicerata

geen

Bivalva (tweekleppigen)

Mollusca (schelpdieren)

xyleen)

geen, alleen moraliteit na inbrengen opgeloste
Bti kristallen

Turbellaria (platwormen)

Annelida (wormen)

in:

Ali (1981), Blaustein & Margalit (1991), Brazner & Anderson (1986),
Garcia et al. (1980,1981), Houston et al. (1989 I), Knepper &
Walker (1989), Lacey & Mulla in L,L & D (1990)?, Lüthy et al.
(1980), Margalit et al. in: Laird & Miles (1985), Miura et al.
(1982), Mulligan & Schaefer (1982), Rettich (1983)

Garcia et al. (1981), Houston et al. (1989 I), Rettich (1983)

Garcia et al. (1980,1981), Houston et al. (1989 1), Rettich (1983),
Schnetter et al. (1981)

Garcia et al. (1980)

Garcia et al. (1981)

Ali (1981), Houston et al (1989 1), Margalit et al. in: Laird &

Miles (1985), Rettich (1983)

Houston et al (1989 1)

Bone et al. (1986,1987), Bottjer & Bone 1987, Meadows et al. 1990,

Garcia et al. (1980), Houston et al. (1989 1), Miura et al. (1982),

Schnetter et al. (1981)

Ali (1981)

Kallapur et al. (1992)

Schnetter et al. (1981), Siegel & Shadduck in: de B & S (1990)

Garcia et al. (1980,1981), Lee & Scott (1989), Miura et al. (1982),
teit (niet direkt t.g.v. Bti maar door toevoegin- Molloy in: de B & S (1990)', Schnetter
et al. (1981), Snarski (1990)
gen, zoals

geen, behalve bij zeer hoge doseringen mortal i-

geen

Nematoda

Bron

geen, behalve Paulov (1987) vond een daling in de Garcia et al. (1980,1981
), Lüthy et al. (1980), Margalit et al.
metamorfosesnelheid van kikkervisjes
Laird & Miles (1985), Paulov (1985), Schnetter et al. (1981)

Effect

Rotatoria (raderdieren)

vogels

muizen

vissen

amfibieën

Klasse
Orde
Familie

Tabel 11: Samenvatting van de neveneffecten van Bacillus thuringiensis
israelensis gevonden in laboratorium- en veldexper imenten.
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geen

geen

geen negatieve effecten, toename ba toediening
B.t.i. (Mulligan & schaefer 1982)

Odonata (libellen)

Plecoptera (steenvliegen)

Heteroptera (wantsen)

mortaliteit

mortaliteit

geen

mogelijk mortaliteit

Psychodidae (motmug jes)

Dixidae

Chaobor idae (spookmuggen)

Ceratopogonidae

Blepharoceridae (stromende wateren)

mortaliteit bij hoge dosis

mortaliteit is afhankelijk van de soort, over het
algemeen zijn Chironomini gevoeliger dan Tanypodini. Doseringen zijn meestal hoger dan gebruikt
tegen Culiciidae

mortaliteit

Tipulidae (langpootmuggen)

Chironomidae (rode muggenlarven)

hoge mortaliteit Aedes, Culex, Anopheles maar

niet van Toxorhynchites spp

geen

fer 1982)

Luthy et al. (1980), Margalit et al. in: Laird & Miles (1985),

al. (1981)

Ali (1981), Garcia et al. (1980,1981), Lacey & Mulla in: L,L &D
(1990), Margalit et al. in: Laird & Miles (1985), Miura et al.
(1982), Mulligan & Schaefer (1982), Rettich (1983), Schnetter et

Garcia et al. (1981), Lüthy et al. (1980), Merritt et al. (1991)

Miura et al. (1982), Mulligan & Schaefer (1982)

Garcia et al. (1980,1981), Lacey & Mulla in: L,L & D (1990),

Ali (1981), Garcia et al. (1981), Lacey & Mulla in: L,L & D (1990),
Margalit et al. in: Laird & Miles (1985), Miura et al. (1982),
Mulligan & Schaefer (1982), Schnetter al. (1981)

Houston et al. (1989 1)

Bron

Lacey & Mulla in: L,L & D (1990), Molloy in: de B & S 1990)

Schaefer (1982), Rettich (1983), Rodcharoen et al. (1991),
Schnetter et al. (1981)

Ali (1981), Garcia et al. (1980,1981), Houston et al. (1989 1),
Kondo et al. (1992), Lacey & Mulla in: L,L & B (1990), Margalit et
al. in: Laird & Miles (1985), Miura et al. (1982), Mulligan &

Garcia et al. (1980)

Ali (1981), Garcia et al. (1980), Rettich et al. (1983)

Garcia et al. (1980)

Houston et al. (1989 1), Miura et al. (1982)

Schnetter et al. (1981), Smits (1991), Waalwijk et al. (1992)

Lacey (1983), Lacey & Mulla in: L,L, & D (1990)

Merritt et al. (1991)

geen, behalve Hydrobius fuscipes (adult) bij zeer Ali (1981), Garcia et al. (1980,1981),
Lüthy et al (1980), Lacey &
hoge concentraties (Schnetter et al. (1981) en
Mulla in L,L & D (1990), Margalit et al. in: Laird & Miles (1985),
een toename van Laccophilis sp (Mulligan & Schae- Miura et al. (1982), Mulligan & Schaefer (1982),
Rettich (1983)

Culicidae (steekmuggen)

Diptera

Megaloptera (slijkvliegen)

Coleoptera (kevers)

geen in stilstaande wateren, drift in stromende

Ephemeroptera (haften, ééndagsvl iegen)

wateren

geen

Effect

Col Lembola (springstaarten)

Insecta

Klasse
Orde
Familie

- vervolg Tabel 11 -
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Bryozoa

Trichoptera (kokerjuffers)

Klasse
Orde
Familie

= vervolg Tabel 11 -

geen

geen in stilstaande wateren, drift in stromende
wateren

Effect

Ali (1981)

Garcia et al. (1980), Lacey & Mulla in: L,L & D (1990), Rettich
(1983), Schnetter et al.-(1981)

Bron

73

Het bestellen van IBN-rapporten
IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53.91.05.988 van het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen. Vermeld
op de overschrijving het nummer van het gewenste IBN-rapport (en naam en
afleveradres als die afwijken van de naam en adres op de overschrijving).
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller niet op onze
bijschrijving komt zodat het bestelde niet kan worden toegezonden.

001
002
003
004

005
006
007

008

009

010

MSS. Lavaleije & N. Dankers 1993. Voorstudie naar de effecten van de
garnalenvisserij op de bodemfauna, met advies over te sluiten gebieden
en uit te voeren onderzoek. 36 p. f 10,A.F.M. van Hees 1993. ‘Tussen de Goren’ bosreservaat Chaam; bossamenstelling en structuur in de steekproefcirkels. 93 p. f 25,G.J.D.M. Müskens & S. Broekhuizen 1993. Migratie bij Nederlandse dassen Meles meles (L., 1758). 33 p. f 10,P.F.M. Verdonschot, J.A. Schot & M.R. Scheffers 1993. Potentiële ecologische ontwikkelingen in het aquatisch deel van het Dinkelsysteem; onderdeel van het NBP-project Ecologisch onderzoek Dinkelsysteem. 128 p.
f 35,-.
M.A. Elbers & P.E.T. Douben 1993. Effecten van stoffen op de Nederlandse
natuur; een inventarisatie. 92 p. f 25,J.J.W.M. Brouns, C. van der Kraan, E. Schurink, K.W. Smilde & H.J.P.A.
Verkaar 1993. Saneringstechniekenin het landelijke gebied. 76 p. f 20,W.Schuring, A. Boekestein, K. Hulsteijn & F. Thiel 1993. De verdamping
van stadsbomen; huidmondjesfrequenties en -afmetingen van enige voor
het stedelijk groen interessante boomsoorten. 39 p. f 10,A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische studie De Warande’ Oosterhout; de effecten van de bouw van 14 grote woonhuizen op de actuele
en potentiéle natuurwaarden van het zuidelijk deel van het recreatieoord
'De Warande’. 23 p. f 10,P.J.W. Hinssen 1993. Planning, gebruik en beheer van de stedelijke
groene ruimte; een verkenning van de ontwikkelingen in de openbare
groeneruimte, kwalitatief en kwantitatief, en een aanzet tot een systematiek voor de planning en evaluatie. 65 p. f 20,C.D.Léon 1993. Kwaliteit van en herstelparameters voor chemisch belaste
ecosystemen. 185p. f 45,-

011

F.J.J. Niewold 1993. Raamplan voor behoud en herstel van de leefgebieden van korhoenders (Tetraotetrix) in Midden-Brabant. 158 p.f 35,012 H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de
fauna; 1. de terrestrische fauna. 234 p. f 60,-

013 H.C. Greven (red.) 1993. Bermbeheer Zuid-Holland; de ontwikkeling van
een beslismodel voor ontwikkeling van natuurlijke vegetaties in wegbermen. 75 p. f 20,014 F.J.J. Niewold 1993. Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding; muskusrattenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren.
46 p. f 15,-

015

016
017
018

019
020
021
022
023
024

025
026

027
028
029

030

031
032

H.N. Siebel 1993. Bosontwikkeling in de Lauwersmeer; de te verwachten
gevolgen van de veranderingen in de waterhuishouding voor de bosontwikkeling in het Ballastplaatbos, het Diepsterbos en het Zomerhuisbos.
27 p. f 10,L.M.J. van den Bergh, A.L. Spaans & J.E. Winkelman 1993. De mogelijke
hinder van een 25 MW windpark voorvogels op twee potentiéle locatiesin
Noord-Groningen. 95p.f 25,S.W.L. Stevens 1993. 'La carte s’il vous plait?’; kaarten van de compartimenten van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek. 76 p. f 20,L. Jans 1993. Inventarisatie van de natuurlijke verjonging van de dominante
boomsoorten in het bosgebied van het nationale park 'De Hoge Veluwe’
61 p. f 20,N.H. Edelenbosch & P.W. Goedhart 1993. Een methodevoor het bepalen
van het aanwezige volumeper rondhoutsortimentin een partij hout die op
stam verkocht wordt; een studie voor de grove den. 46 p.f 15,N.C.M. Maes 1993. Genetische kwaliteit inneemse bomen en struiken;
deelproject: Randvoorwaarden en knelpunten bij behoud en toepassing
van inheems genenmateriaal. 86 p. f 25,M.A.P. Horsthuis & J.H.J. Schaminée 1993. Verspreiding en ecologische
spectra van 24 plantengemeenschappen in Nederland. 170 p.f 45,T.A. de Boer 1993. Het gebruik van binnen- en buitenstedelijk groen in
Utrecht. 101 p. f 35,H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de
fauna; 2. de aquatische fauna. 112 p. f 35,H.J. Hekhuis 1993. Het toezicht op de naleving van het natuur- en milieubeschermingsrecht in de knel? Knelpunten in een coördinatie van het
toezicht op de Veluwe. 112 p. f 35,A. P. Oost & K.S. Dijkema 1993. Effecten van bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee. 149 p. f 35,A.J. Beintema 1993. Broedprestaties van de zwarte stern in 1992; eerste
resultaten van een onderzoek naar de factoren die het voorkomen van de
zwarte stern in Nederland bepalen. 44 p. f 15,L.M.J. van den Bergh & A.L. Spaans 1993. De mogelijke hinder van een
10 MW windpark langs de Noordermeerdijk (NOP) voorvogels. 95 p.f 25,L.M.J. van den Bergh & A.L. Spaans 1993. De mogelijke hinder van een 8
MW windpark langs de Zuidermeerdijk (NOP) voorvogels. 82 p. f 25,J.L. Guldemond 1993. Adviesnota met aanvullende expertise inzake het
integraal structuurplan buitenruimte Kralingse Bosin relatie tot de gewenste ruimtelijke uitbreiding van het C.H.I.O. 26 p. f 10,P.F.M. Verdonschot & B. van de Wetering 1993. Naar een ecologische
indeling van sloten, weteringen en ‘genormaliseerde’ laaglandbeken in
Gelderland. 119 p. f 35,A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische effectenstudie "Vrachelen"
Oosterhout. 81 p. f 25,J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1993. Steekmuggen (Culicidae) in de
Engbertsdijksvenen 4; monitoring en signalering 1990-1992. 40 p. f 10,-

033 A.H.P. Stumpel & H. Siepel 1993. Naar meetnetten voor reptielen en
amfibieën. 114 p. f 35,034 J.H. Spijker 1993. Evaluatie terreinbeheer Esso-Benelux. 35 p. f 10,035 G. van Wirdum 1993. Ecosysteemvisie Hoogvenen. 148 p. f 35,-

036 P.A.G. Schouwenberg 1993. Onderzoek naar de gevolgen van verplaatsing van het waterinlaatpunt voor de boezem van Noordwest-Overijssel
naar het gemaal Stroink. 64 p. f 20,037 F.J.J. Niewold 1993. Inrichting en beheer van de Sallandse Heuvelrug en
het Wierdense Veld ten behoeve van een duurzame korhoenpopulatie.
149 p. f 35,038 J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers 1993. De invloed van stikstof in de
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