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Samenvatting 
 
De toename van de agrarische productie in de tropen is in grote mate 
afhankelijk van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen 
zijn over het algemeen ook giftig voor niet-doelwit organismen en kunnen 
daardoor een nadelig effect hebben op het functioneren van de bodem. Om 
te komen tot een duurzame tropische landbouw is daarom informatie nodig 
over de effecten van bestrijdingsmiddelen op nuttige organismen, zoals 
regenwormen, die een belangrijke rol spelen in het bodemecosysteem. 
Risico’s van bestrijdingsmiddelen in de tropen worden echter nog zelden 
onderzocht. En indien een risicobeoordeling in de tropen wordt uitgevoerd, 
dan gaat deze vaak uit van gegevens die zijn verzameld onder gematigde 
omstandigheden. Het is onzeker of een dergelijke benadering ook 
toepasbaar is voor de tropen gelet op de grote verschillen in 
klimaatomstandigheden. Het is daarom van groot belang kennis te 
verzamelen over de giftigheid van bestrijdingsmiddelen en de daaruit 
voortvloeiende mogelijke ecologische effecten onder tropische 
omstandigheden.  
 Het doel van het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven 
was het bepalen van de giftigheid van enkele geselecteerde 
bestrijdingsmiddelen voor regenwormen onder tropische omstandigheden. 
De effecten werden onderzocht door middel van gestandaardiseerde en 
aangepaste experimenten in het laboratorium en een veldstudie. Daarnaast 
was het onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe methoden voor 
ecotoxicologisch onderzoek in de tropen. 
 In Hoofdstuk 2 werd de hypothese onderzocht dat temperatuur en 
bodemtype de kritische factoren zijn die de giftigheid van een 
bestrijdingsmiddel bepalen. Het effect van drie veel gebruikte 
bestrijdingsmiddelen, chloorpyrifos, carbofuran and carbendazim, op de 
overleving, groei en reproductie van de standaard testsoort Eisenia andrei 
werd onderzocht in verschillende gronden bij temperaturen die 
representatief zijn voor gematigde en tropische omstandigheden. Voor 
overleving was de giftigheid van chloorpyrifos and carbofuran in een 
standaard kunstgrond hoger bij 26 °C dan bij 20 °C. In natuurlijke gronden 
was carbofuran echter giftiger bij 20 °C, terwijl chloorpyrifos weer het 
meest giftig was bij 26 °C. De hogere activiteit van regenwormen bij een 
hogere temperatuur zou kunnen leiden tot een verhoogde opname van 
bestrijdingsmiddelen en daarmee de hogere gevoeligheid bij tropische 
temperaturen kunnen verklaren. Subletale effecten op groei en reproductie 
vertoonden echter geen duidelijk verschil tussen de geteste temperaturen 
maar verschilden tussen de geteste gronden. Dit suggereert dat het type 
bestrijdingsmiddel en het bodemtype belangrijker zijn voor de gevoeligheid 
van subletale parameters dan de temperatuur. Carbendazim was minder 
giftig voor zowel overleving als groei en reproductie bij 26 °C dan bij 20 °C. 



Dit suggereert dat de temperatuur invloed heeft op de stabiliteit van dit 
middel, met een lagere toxiciteit als gevolg van een snellere afbraak bij een 
hogere temperatuur. De resultaten verkregen in Hoofdstuk 2 laten zien dat 
de giftigheid van bestrijdingsmiddelen voor regenwormen kan verschillen 
afhankelijk van temperatuur en bodemtype. Gegevens verkregen onder 
gematigde omstandigheden zijn daarom niet direct toepasbaar voor de 
risicobeoordeling in de tropen. 
 De risicobeoordeling van stoffen in de tropen gaat vaak uit van 
gegevens verkregen voor de compost- of mestwormen Eisena fetida en 
Eisena andrei. Deze soorten, die vooral in gematigde zones voorkomen, 
worden niet of nauwelijks gevonden in natuurlijke gronden en zijn daarom 
minder ecologisch relevant. Een goed alternatief zou een soort kunnen zijn 
die wel van nature voorkomt in tropische bodems. Om deze reden is in 
Hoofdstuk 3 de giftigheid van chloorpyrifos, carbofuran and mancozeb 
bepaald voor de tropische regenworm Perionyx excavatus. 
Bestrijdingsmiddelen worden op de markt gebracht in de vorm van 
geformuleerde producten; de giftigheid van deze formuleringen krijgt echter 
nog weinig aandacht. In Hoofdstuk 3 is ook de giftigheid van deze drie 
zuivere actieve stoffen vergeleken met die van geformuleerde producten. 
Carbofuran was het meest giftig voor Perionyx excavatus onder tropische 
omstandigheden, gevolgd door chlorpyrifos en mancozeb. Wanneer 
effecten op de overleving worden vergeleken met de toxiciteitsgegevens die 
in Hoofdstuk 2 zijn beschreven, blijkt Perionyx excavatus gevoeliger te zijn 
voor chloorpyrifos en carbofuran dan de standaard testsoort Eisenia andrei. 
Het verschil in gevoeligheid is echter klein wanneer gekeken wordt naar 
subletale effecten op groei en reproductie. De formuleringen waren over het 
algemeen iets giftiger dan de zuivere stoffen, maar het verschil was niet 
groot. Dit suggereert dat de giftigheid van de formuleringen gemaskeerd 
kan worden door interacties met de bodem. Hoofdstuk 3 laat ook zien dat 
Perionyx excavatus een goed alternatief is voor toxiciteitstoetsen met 
regenwormen in de tropen, en dat daarbij de beschikbare gestandaardiseerde 
toetsrichtlijnen voor Eisenia sp. een goed uitgangspunt vormen. 
 De risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen in de tropen wordt 
belemmerd door een gebrek aan snelle en goedkope testmethoden. Recent is 
voor regenwormen een toets op ontwijkingsgedrag ontwikkeld, die een 
alternatief zou kunnen zijn voor de langer durende standaard 
toxiciteitstoetsen. In Hoofdstuk 4 is het ontwijkingsgedrag van 
regenwormen onderzocht met de standaardsoort Eisenia andrei en de 
tropische soort Perionyx excavatus. Hiervoor is een tweekamer systeem 
gebruikt en de testen werden uitgevoerd met de standaard kunstgrond en 
een natuurlijke grond bij een representatieve tropische temperatuur van 26 
°C. De EC50 waarden voor het effect van chloorpyrifos en carbofuran op het 
ontwijkingsgedrag lieten zien dat Eisenia andrei een factor 2-3 gevoeliger 
was dan Perionyx excavatus. Opmerkelijk was dat Perionyx excavatus 



aangetrokken leek te worden door lage concentraties van beide 
bestrijdingsmiddelen in beide gronden. Dit laat zien dat de resultaten van 
ontwijkingstoetsen met locale regenwormsoorten tot verkeerde conclusies 
over de risico’s van een bestrijdingsmiddel kunnen leiden. Vergelijking met 
gegevens uit de literatuur liet zien dat het ontwijkingsgedrag van 
regenwormen over het algemeen minder gevoelig is dan reproductie maar 
meer gevoelig dan overleving. De toets op ontwijkingsgedrag zou daarom 
een eerste stap kunnen zijn in de risicobeoordeling van 
bestrijdingsmiddelen in de tropen. 
 In toxiciteitstoetsen met regenwormen volgens internationaal 
gestandaardiseerde richtlijnen wordt gebruik gemaakt van een kunstgrond, 
die wordt samengesteld uit zand, kaolien (pottenbakkersklei) en veenmos 
(Sphagnum) turf. Toenemende kosten, beperkte beschikbaarheid en 
milieuoverwegingen ten aanzien van het gebruik van veenmosturf vragen 
om de ontwikkeling van een kunstgrond die toepasbaar is in de tropen. 
Daarom is in Hoofdstuk 5 de geschiktheid van enkele lokaal beschikbare en 
milieuvriendelijke alternatieven onderzocht. Het betrof hier 
gecomposteerde of niet-gecomposteerde kokosturf, zaagsel en het kaf van 
rijst (paddy husk). Kunstgronden werden bereid met deze materialen als 
vervanging van veenmosturf. Als een eerste stap werden overleving, groei 
en reproductie van Eisenia andrei bepaald in de aangepaste gronden en in 
de standaard kunstgrond. De gronden bereid met gecomposteerde kokosturf 
en ‘paddy husk’ bleken het meest geschikt te zijn. Deze gronden werden 
vervolgens gebruikt om de giftigheid van chloorpyrifos, carbofuran en 
carbendazim voor Eisenia andrei te bepalen. LC50 waarden voor het effect 
van deze drie bestrijdingsmiddelen op de overleving van de regenwormen 
verschilden niet voor de aangepaste gronden en de standaard kunstgrond. 
EC50 waarden voor het effect op de reproductie waren vrijwel gelijk in de 
standaard kunstgrond en de grond bereid met gecomposteerde kokosturf, 
maar lager in de grond met ‘paddy husk’. Dit suggereert dat kokosturf het 
meest geschikt is als alternatief voor veenmosturf in tropische 
ecotoxicologische toetsen. De mogelijkheden tot standaardisatie van dit 
materiaal moeten echter nog verder onderzocht worden.  
 De effecten van bestrijdingsmiddelen op de structuur 
(soortdiversiteit, aantallen, biomassa) en het functioneren (strooiselafbraak, 
de omzetting van nutriënten) van bodemecosystemen zijn nog nauwelijks 
onderzocht in de tropen. Het voorspellen van effecten van stoffen op deze 
parameters op basis van laboratoriumgegevens is een van de belangrijkste 
uitdagingen in de ecotoxicologie. Om die reden is in Hoofdstuk 6 het effect 
van chloorpyrifos bepaald op de diversiteit, de aantallen en de biomassa van 
regenwormen en termieten en de afbraak van organisch materiaal in de 
bodem onder tropische omstandigheden. Om de resultaten te kunnen 
vergelijken met die van laboratoriumtesten werden doseringen gekozen die 
representatief zijn voor de praktijktoepassing van chloorpyrifos en 



overeenkomend met de EC50 voor effecten op de reproductie van 
regenwormen en twee maal de EC50. De diversiteit, aantallen en biomassa 
van regenwormen en termieten werden bepaald voor en 1, 2, 3, 6 en 12 
maanden na de toepassing van chloorpyrifos. Daarnaast werden 
strooiselzakjes (litter bags) ingegraven, waarin de afbraak van organisch 
materiaal werd gevolgd tot het volledig was afgebroken in de onbehandelde 
controleveldjes. Chloorpyrifos had een nadelig effect op de strooiselafbraak 
tot 2-3 maanden na toepassing. De biomassa en de aantallen regenwormen 
en termieten waren ook afgenomen, wat de verminderde strooiselafbraak 
kan verklaren. Zes maanden na toepassing waren de effecten op 
regenwormen en termieten al sterk verminderd, de populaties waren 
volledig hersteld na 1 jaar. De snelle strooiselafbraak die in dit experiment 
werd waargenomen laat zien dat de huidige richtlijn voor het uitvoeren van 
litterbag studies naar het effect van bestrijdingsmiddelen aangepast moet 
worden bij toepassing onder tropische omstandigheden.  
 Concluderend kan gesteld worden dat het effect van 
bestrijdingsmiddelen op regenwormen onder tropische omstandigheden kan 
afhangen van temperatuur, bodemtype, type bestrijdingsmiddel, 
toxicologisch eindpunt en de interactie tussen deze factoren. Nader 
onderzoek met meer verschillende bestrijdingsmiddelen, focus op 
verschillende eindpunten en met meerdere soorten testorganismen is nodig 
om de kennis van bestrijdingsmiddelen onder tropische omstandigheden te 
vergroten. Naast inzicht in effecten moet ook kennis over de afbraak en het 
gedrag van bestrijdingsmiddelen onder tropische omstandigheden worden 
meegenomen om te komen tot een meer realistische risicobeoordeling. 
 


