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Voedselveiligheid
Plaagdierbestrijding

Bestrijding van ongedierte met behulp van giftige stoffen is al

jaren aan de orde van de dag. Deze middelen zijn effectief, maar

leiden tot ongezonde residuen en tot resistentie bij insecten. Ge-

lukkig zijn er mens- en milieuvriendelijke, betaalbare alternatie-

ven, zoals controlled of modified atmosphere-technieken en ver-

hitting.

Gifstoffen voor de bestrijding van onge-
dierte in voedselvoorraden en landbouw-
gewassen werden begin vorige eeuw aan-
vankelijk met gejuich ontvangen: ze wa-
ren niet alleen effectief, maar ook ge-
makkelijk in gebruik. Na verloop van tijd
kwamen er echter verschillende schade-
lijke bijwerkingen naar voren. Zo leidde
behandeling met fosforwaterstof tot re-
sistentie bij insecten, waardoor een
steeds hogere dosis nodig was voor een
goed resultaat. Inademing van het gas
methylbromide kan dodelijk zijn en de
residuen die achterblijven kunnen kanker
veroorzaken. De stof tast bovendien de
ozonlaag aan.
In navolging van het Montréal Protocol
aangaande ozonaantastende stoffen is
methylbromide voor de meeste toepas-
singen in voedingsindustrie en landbouw
sinds 1 januari 2005 verboden in geïn-
dustrialiseerde landen en vanaf 2015 ook
in ontwikkelingslanden. Voor specialist
in milieuvriendelijke ongediertebestrij-

ding EcO2 was dit aanleiding om samen
met het ministerie van VROM en onder-
zoeksinstituut TNO technieken te (her)-
ontwikkelen die het gebruik van gifstof-
fen overbodig maken.

Controlled atmosphere
De controlled atmosphere-techniek, ook
wel laag-zuurstofmethode genoemd,
ontdoet uiteenlopende grondstoffen,
waaronder specerijen, granen en cacao-
bonen, op milieuvriendelijke wijze van de
cacaomot en andere insecten. De metho-

de wordt ook preventief ingezet en behal-
ve in de voedingsmiddelsector toegepast
op kunst, archieven en antiek. ‘Control-
led atmosphere’ heeft geen invloed op de
productkwaliteit en is daardoor ook ge-
schikt voor de behandeling van gereed
product.

De techniek is bovendien bruikbaar voor
biologische levensmiddelen omdat hij
voldoet aan richtlijnen voor biologische
productie, bijvoorbeeld Skal en Ecocert.
Een leuke bijkomstigheid is dat de me-
thode de kiemkracht van zaden versterkt.
De behandeling vindt plaats in luchtdich-
te, zuurstofarme klimaatkamers op cen-
trale plaatsen in Nederland en België.
Het proces wordt van begin tot eind
nauwkeurig bewaakt, waarbij ook gelet
wordt op temperatuur en luchtvochtig-
heid. Per keer kunnen grote hoeveelhe-
den grondstof worden behandeld. Zo
neemt één klimaatkamer gemiddeld 120
ton cacao voor zijn rekening. Een behan-
deling duurt drie tot tien dagen, afhanke-
lijk van product en insectensoort. Na
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De controlled atmosphere-techniek is bedoeld ter bestrijding van de cacaomot en andere
insecten. De methode wordt toegepast in luchtdichte klimaatkamers of op locatie. Behalve
het zuurstofgehalte worden ook temperatuur en luchtvochtigheid gereguleerd.

Ongediertebestrijding met giftige
stoffen leidt tot ongezonde residuen

en tot resistentie bij insecten



vmt | 6 mei 2005 | nr 10 29

afloop zijn niet alleen de levende insec-
ten afgedood, maar ook de larven en eit-
jes.
Is het niet mogelijk grondstoffen naar de
klimaatkamers te brengen, dan worden
deze op locatie behandeld. Het betreft
dan vooral agrarische bulkgoederen als
granen en rijst, die worden aangevoerd
per schip (lichters) of zijn opgeslagen in
silo’s. De te behandelen objecten worden
luchtdicht ingepakt en aangesloten op
een mobiele installatie, die zorgt voor
een laag zuurstofregime in scheepsruim
of silo. Ook hier worden de luchtvochtig-
heid en temperatuur nauwkeurig be-
waakt en zonodig bijgestuurd. 

Hitte
De hittebehandeling wordt behalve in de
voedingsbranche toegepast bij de bestrij-
ding van ongedierte in monumentale
gebouwen en verpakkingshout. De me-
thode biedt een goed alternatief voor

behandeling met methylbromide en is
voor de voedingsbranche en verpak-
kingshout ook preventief toepasbaar. 
Bij de hittebehandeling worden de aan-
wezige insecten en hun larven en eitjes
afgedood door een geleidelijke tempera-
tuursverhoging tot maximaal 55°C. Dit
gebeurt met mobiele verwarmingsinstal-
laties op de betreffende locatie. Tijdens
de behandeling wordt de luchtvochtig-
heid nauwkeurig bewaakt en zonodig bij-
gestuurd om eventuele schade aan con-
structiedelen te voorkomen. Tempera-
tuurgevoelige apparatuur wordt geïso-
leerd. De behandeling duurt ongeveer 36
uur en vindt, om het productieproces niet
te verstoren, plaats in het weekeinde.

Modified atmosphere
De modified atmosphere-techniek is spe-
ciaal ontwikkeld voor de bestrijding van
knaagdieren als muizen en ratten.
Knaagdieren verspreiden niet alleen ziek-
ten, maar kunnen ook schade veroorza-
ken doordat ze knagen aan verpakkings-

en isolatiemateriaal, leidingen en kabels.
Met de modified atmosphere-techniek
kan de knaagdierpopulatie in een keer
worden teruggebracht tot nul, zonder
risico op resistentie bij de dieren of scha-
de aan product en apparatuur.
Bij de modified atmosphere-techniek
worden de ruimten waarin de muizen
en/of ratten zich bevinden eerst herme-
tisch afgesloten. Daarna wordt een inert
gas met zeer hoge snelheid in de te be-
handelen ruimte gebracht. Dit onttrekt
zuurstof aan de ruimte, waardoor alle
muizen en ratten worden gedood. De

behandeling duurt een dag en vindt
meestal plaats in het weekeinde. De
modified atmosphere-methode wordt
ook toegepast in combinatie met de hit-
tebehandeling, om insecten en muizen
op locatie gelijktijdig af te doden.
Zowel de controlled atmosphere-tech-
niek, de hittebehandeling als de modi-
fied atmosphere-techniek zijn iets duur-
der dan gangbare toxische bestrijdings-
methoden. Verdere optimalisatie van de
methoden zal leiden tot een nog meer
concurrerende prijs. Volgens EcO2 wegen
de mens- en milieuvoordelen er nu al
tegenop.

en verhitting
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Bij de modified atmosphere-techniek wordt met hoge
snelheid een inert gas in een afgesloten ruimte gebracht.
Hierdoor daalt het zuurstofgehalte, waardoor ratten en
muizen direct worden afgedood.

Toxisch
1. Residuen
2. Resistentie
3. Afhankelijk van weersinvloeden
4. Schadelijk voor mens en milieu
5. Steeds hogere dosis nodig om

ongedierte te doden 
6. Lager in prijs
7. Lange ontgassingstijd behandeld

product
8. Kan productkwaliteit beïnvloeden

Non-toxisch
1. Geen residuen
2. Geen resistentie
3. Onafhankelijk van weersinvloeden
4. Veilig voor mens en milieu
5. Doodt ongedierte af in alle levens-

stadia
6. Iets hoger in prijs
7. Geen ontgassingstijd behandeld

product
8. Geen invloed op productkwaliteit

Toxische versus non-toxische bestrijding

Optimalisatie zal leiden tot een nog
meer concurrerende prijs

EcO2
EcO2 BV is in 1996 opgericht door spe-
cialisten uit de klimaatbeheersing en
de ongediertebestrijding met als doel
milieuvriendelijke methoden te ont-
wikkelen voor de bestrijding van
ongedierte. De oprichters werden
gedreven door de bewustwording van
de gevaren van toxische stoffen, maar
ook door de ophanden zijnde regelge-

ving. In samenwerking met onder
meer TNO ontwikkelde EcO2 technie-
ken die het gebruik van giftige stoffen
overbodig maken. Deze technieken
blijken effectief en bieden door hun
milieuvriendelijke karakter voordelen
ten opzichte van giftige stoffen, zeker
als het de voedselveiligheid betreft.


