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Insecticiden in spuitbussen nader
bekeken
Or. W. Lameijer, ziekenhuisapotheker
Hebt u ooit w e l eens een nachtmerrie
gehad w a a r i n u belaagd w e r d door
enorme insecten m e t een
vleugelspanwijdte van z o n 75 c m en ...
dat u w spuitbus m e t insectenverdelger
leeg was? O m vervolgens beklemd
w a k k e r t e w o r d e n en juist een m u g van
7,5 m m n o g nagenietend van u w bloed t e
zien starten?
Gelukkig bestaan dergelijke monsters
niet meer. Libellen m e t die afmetingen
leefden circa 300 miljoen jaar geleden in
het koolstoftijdperk (Carboon) maar net
als veel later de dinosauriërs, w a r e n ze
v e r d w e n e n t o e n de mensachtigen minder
dan 10 miljoen jaar t e r u g op aarde
verschenen. Al hebben de insecten dus
veel oudere rechten, de mens t r a c h t de in
zijn ogen schadelijke, gevaarlijke en
lastige exemplaren te verdelgen.

na toebrachten. Dit leidde dan ook op
wereldschaal tot een verbod van het gebruik
ervan.
Het ideale insecticide moet dus aan een aantal voorwaarden voldoen: alleen het doelinsect moet snel gedood worden, andere
levensvormen mogen niet beïnvloed worden (laat staan vergiftigd!) en de verblijftijd
in het milieu (persistentie) moet kort zijn.

Insectenverdelgende middelen
(insecticiden)
Van ver voor onze jaartelling tot in het begin
van deze eeuw trachtte de mens insecten
van zich af te houden door o.a. het gebruiken
van zwavelverbindingen, het maken van
sterk rokende vuren (uitroken!), het insmeren met geurende stoffen etc.
Een veel toegepast middel was het zgn.
Dalmatisch- of Perzisch poeder, afkomstig
van gedroogde bloemen van chrysanth-achtigen die in de Balkan en Voorazïë groeien.
Hieruit zijn de insecticiden op pyretrinebasis later ontwikkeld (waarover straks
meer).
Zuiver chemisch kwam er een doorbraak
door de ontdekking dat welbekende stoffen
als DDT (in 1874 voor het eerst bereid) en
lindaan (in 1825 al beschreven) uitstekende
bestrijdingsmiddelen bleken. In de jaren 40
t/m 70 van deze eeuw zijn vervolgens vele
tonnen over de aardbol uitgestrooid. Deze
stoffen waren echter zo moeilijk in de natuur
af te breken zodat ze veel schade aan de fau-

De i n h o u d van de s p u i t b u s
Deze bestaat uit een of meer insecticiden,
opgelost in een geschikte vloeistof. Dit
oplosmiddel heeft een eigen giftigheid en is
bovendien nogal eens brandbaar!
Rondgang langs een aantal verkooppunten
(drogisterij, tuincentrum, grootwinkelbedrijf) geeft het volgende beeld.
Van de meer dan 100 insecticiden die in ons
land zijn toegelaten, worden die met de
grootste giftigheid niet in spuitbussen voor
huishoudelijk gebruik in de handel gebracht.
Weliswaar geeft het etiket aan om welke
insecticiden het gaat inclusief de concentratie, maar aanduidingen omtrent giftigheid
en identiteit van het oplosmiddel ontbreken
veelal.
Chemisch kunnen de produkten worden
onderscheiden
in
meer
(zgn.
Cholinesteraseremmers) en minder (op
basis van pyretrinen, uit de chrysanten op
de Balkan!) giftig voor mens en dier. Ook
komen combinaties van beide typen voor.
Cholinesteraseremmers komen o.a. voor in
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Het gebruik van de spuitbus
Alom wordt tegenwoordig veel aandacht
besteed aan drijfgassen in spuitbussen. De
vaak hierin gebruikte chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) lijken de ozonlaag om de aarde aan te tasten waardoor meer schadelijke
straling vanuit de ruimte kan doordringen.
Vanuit die invalshoek is het gewenst om dergelijke drijfgassen niet meer toe te passen.
In dit geval zijn goede alternatieven aanwezig!
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