
029

VoedselVeiligheid & KwaliteitVmt   .   9 augustus 2013   .   Nr 16/17

Niet bestrijden maar 
preventief weren
Europese harmonisatie in wetgeving  
plaagdierbeheersing

er is een discrepantie tussen de etiketten op bestrijdingsmidde-
len en de praktijk. Bijvoorbeeld het verplicht terugkomen na drie 
dagen na het plaatsen van lokazen (verplicht volgens het etiket), 
voegt niets toe. de controlerende instanties handhaven deze 
etikettering echter wel. ook het verbod op het gebruik van  
concentraten om zelf lokazen samen te stellen dwingt de  
sector tot betere monitoring.

zelf te mengen omdat het concentraat niet 
voldoet aan de omschrijving van een biocide. 
De plaagdierbeheersingsbranche vindt dit 
jammer en verwacht problemen. Specifieke 
situaties konden met dit concentraat prima 
worden behandeld, geeft de branche aan.

Voorzichtigheid geboden
Tegelijkertijd is het van belang dat bedrijven 
in de farmaceutische industrie en bedrijven 
die zich bezighouden met de productie en 
verwerking van voedingsmiddelen uiterst 
voorzichtig omgaan met toxische middelen. 
Besmetting met biociden moet voorkomen 
worden. Het is beter voor mens en milieu 
om zo min mogelijk te werken met toxische 
middelen; bij verkeerd gebruik hiervan kun-
nen negatieve bijverschijnselen ontstaan. De 
middelen komen terecht in de bodem en het 
grond- en oppervlaktewater of (zelfs) in de 
voedselketen van de mens. Daarnaast komen 
de middelen terecht bij roofdieren die de 
vergiftigde plaagdieren op hun menu hebben 
staan. 
Bij bruine ratten is er inmiddels resistentie 
tegen de huidige anticoagulantia aangetoond. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door het 
foutief gebruik van de middelen (zie www.
bruinerat.nl/resultaten). Wanneer plaagdieren 
resistent worden tegen het toegepaste middel, 
is dat permanent. Daarmee is het toxische 
middel in de voorgeschreven dosering 
onbruikbaar geworden. Verschijnselen van 
resistentie tegen de huidige, tweede generatie 

Over het gebruik van toxische middelen in 
de plaagdierbeheersing bestaat veel onduide-
lijkheid. Het gebruik van toxisch concentraat 
is inmiddels geen optie meer. Het zelf maken 
van lokazen gebaseerd op voedselbronnen 
uit de productieomgeving gemengd met 
toxisch concentraat, is ook niet meer moge-
lijk. Bedrijven die voedingsmiddelen produ-
ceren of verwerken die door de plaagdieren 
lekkerder worden gevonden dan de aange-
boden (toxische) lokstoffen zijn genoodzaakt 
monitoringsystemen in te zetten. De echte 
uitdagingen, zoals de zwarte rat, zijn moei-

lijk te bestrijden met de overgebleven mid-
delen. Plaagdierbeheersingsplannen geba-
seerd op anticoagulantia (antistollingsmid-
delen), leveren sterk verminderde resultaten 
op, vooral wanneer het om de zwarte rat 
gaat. Er is een situatie ontstaan waarin de  
etiketten van de toxische middelen ervoor 
zorgen dat de servicecontracten tussen de 
klant (in de food, feed en farma) en de plaag-
dierbeheerser niet meer overeenkomen met 
de werkelijkheid.  

Europese harmonisatie
Met de komst van de EU-wetgeving Biocide 
Directive, die ingaat in september 2013, 
komt er Europese harmonisatie op het 
gebied van biociden (toxische middelen). 
Deze wetgeving heeft gevolgen voor plaag-
dierbeheersers. Erkenning van toelatingen 
zou de markt open kunnen zetten voor meer 
variatie in toegelaten middelen. Ieder land 
mag echter aanvullende eisen stellen, dus 
toelating is niet zonder meer mogelijk. Her-
nieuwde toelatingen worden aan de huidige 
inzichten getoetst. Hierdoor is het onmoge-
lijk geworden lokazen met anticoagulantia 
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Bij bruine ratten is al resistentie tegen anti- 

coagulantia aangetoond.
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middelen, zijn al bekend en gedocumenteerd. 
Het is mede daarom begrijpelijk dat de over-
heid het gebruik van toxische middelen zo 
veel mogelijk wil beperken. Voor gebruik bin-
nen, in beheersbare omgevingen, voldoet de 
tweede generatie anticoagulantia nog in de 
meeste gevallen. Voor gebruik buiten is er   
monitoring, om (met name) zwarte ratten  
tijdig te detecteren en adequate actie te onder-
nemen. Hiermee wordt voorkomen dat de 
derde generatie anticoagulantia binnenkort 
hard nodig is.
 
Integrated Pest Management
Ook certificering en interne borging zijn 
belangrijke aandachtspunten in de levens-
middelenindustrie. De sector wenst geen 
risico’s veroorzaakt door plaagdieren, maar 
ook geen risico’s van toxische middelen. Dus 
zijn er alternatieven en oplossingen nodig. 
Hier liggen kansen voor bedrijven in de 
food, feed en farma, in samenwerking met 
de plaagdierbeheerser. Verdergaande toepas-
sing van de Integrated Pest Management 
(IPM)-gedachte en -werkwijze is een oplos-
sing. Zowel in de vakbekwaamheid als bij 
certificaten wordt de toepassing van deze 
principes gevraagd. Hierin ligt mogelijk de 
sleutel naar succesvolle plaagdierbeheersing 
en preventie binnen de wettelijke kaders 
zoals deze nu gelden. Verschuiven van het 
bestrijden en beheersen van plaagdieren 
naar het weren en voorkomen is de basis van 

deze oplossing. IPM is gebaseerd op eenvou-
dige principes: welke diersoorten zijn er, 
welke zijn te verwachten en welke risico’s 
veroorzaken zij? En daarnaast: kijken naar 
de oorzaken zoals de bouwkundige aspecten 
van de gebouwen, de hygiëne binnen het 
bedrijf en de procedures rond de productie 
of verwerking van de producten. 

Monitoringsystemen
Tegenwoordig zijn er ook hulpmiddelen 
beschikbaar die bijdragen aan een kwaliteits-
verhogende oplossing, passend bij de huidi-
ge vragen en eisen van levensmiddelen- 
bedrijven. Deze oplossingen hebben een 
tweeledig voordeel voor bedrijven in de 
food,- feed- en farma-industrieën. Ten eerste 
het verminderde gebruik van toxische mid-
delen (wat er niet is, kan ook geen proble-
men veroorzaken) en ten tweede meer grip 
op en inzicht in de aanwezigheid van plaag-
dieren. Een deel van de dagelijkse inspecties 
kunnen door medewerkers van het bedrijf 
tijdens andere voedselveiligheidsmetingen 
worden geconstateerd. Periodieke inspectie 
op voorwaarden van het ontstaan van plaag-
dierproblemen wordt uitgevoerd door een 
opgeleid persoon van een plaagdierbeheer-
ser en de continue controle op aanwezigheid 
van plaagdieren wordt door detectoren uit-
gevoerd. Een tweede voordeel is het real-
time inzicht in de aanwezigheid van eventu-
ele knaagdieren, 24 uur per dag, 365 dagen 

per jaar. Nu er steeds minder met toxische 
middelen mag worden gewerkt, zorgt 
24-uursmonitoring ervoor dat de HSE- 
manager toch meer grip op de situatie  
krijgt op de locaties waar dit van belang is. 
Dit vergroot de voedselveiligheid.
 
Systematische aanpak
Door veranderingen in wetgeving, beschik-
bare middelen, de werkzaamheid van deze 
middelen en de wil om geen risico’s te heb-
ben, veroorzaakt door plaagdieren of door 
bestrijdingsmiddelen, is de beweging naar 
plaagdierbeheersing al langere tijd bezig. 
Monitoringsystemen voor knaagdieren zijn 
al circa tien jaar in ontwikkeling. Door het 
toepassen van de principes van Integrated 
Pest Management worden de voorwaarden 
voor het ontstaan van problemen systema-
tisch aangepakt. In deze moderne manier 
van plaagdierbeheersing passen ook andere 
denkwijzen en systemen. Met name het 
standaard controlewerk is steeds beter toe-
vertrouwd aan apparatuur. Detectiesystemen 
geven continue bewaking en zijn door-
ontwikkeld en prijstechnisch interessant 
geworden.
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met de nieuwe europese wetgeving (1 september 2013) wordt het onmogelijk lokazen met anticoagulantia zelf te mengen. 


