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Schimmeldodende middelen schadelijk
voor vogels

G.M. Groot & G.R. de Snoo

De bekendste dithiocarbamaten die op zaden

worden gebruikt, zijn Maneb, Mancozeb en

Thiram. Maneb wordt gebruikt op zaad van

bieten, tarwe en aardappelen. Mancozeb

wordt gebruikt op granen en bieten en Thi-

ram op zaad van bloemen, granen, grassen,

groente en ook op kanariezaad. De mate van

giftigheid en de werkingsduur van deze stof-

fen variëren. Uit biologisch onderzoek blijkt

dat Thiram de giftigste van de drie is.

Kortdurende testen die in laboratoria worden

uitgevoerd naar de giftigheid van de stoffen,

kunnen in principe op twee manieren worden

aangepakt. Dit kan door aan proefdieren een

maal een hoge dosis te geven of door ze en-

kele dagen achtereen eenzelfde dosis te ge-

ven. Als maat voor de giftigheid neemt men

het aantal dieren dat de proef niet overleeft.

Deze testen zijn echter zeer oppervlakkig en

vertellen alleen iets over een acute dood. Bij

vogels blijken de schimmeldodende midde-

len invloed te hebben op het zenuwstelsel, de

botvorming en vooral op de voortplanting.

Note: Antabuse wordt in Nederland niet gebruikt als schimmeldodend middel.

Tabel 1. Elproduktie en eischaalstructuur bij vogels die voer met verschillendeconcentraties dithiocarbamatenkregen toege-

Zaden van belangrijke gewasprodukten worden behandeld met bestrijdingsmiddelen tegen

schimmels alvorens ze op het veld worden uitgezaaid. Vogels die deze zaden oppikken lopen

risico’s. Bij verschillende vogelsoorten zijn remmende effecten waargenomen op de voort-

planting, nadat ze in aanraking waren gekomen met deze schimmeldodende middelen.

In Nederland behoren de meest gebruikte schimmeldodende middelen tot de chemische

groep van de dithlocarbamaten. Het gebruik hiervan in ons land tegen schimmels bedraagt

2500 ton per jaar aan actieve stof en dient voor een grootdeel ter bescherming van het gewas.

Daarnaast worden de dithiocarbamaten gebruikt als geneesmiddelbij chronische alcoholver-

giftiging, als bacteriedodend middel in zeep en in de pulp- en papierindustrie.Voor het verwij-

deren van zware metalen uit afvalwater, naar schatting nu 400 ton per jaar, werden ze tot voor

kort steeds meer toegepast. Mede door een kritisch onderzoek van Van Leeuwen aan de Rijks-
universiteit Utrecht en het Rijks Instituut voor Zuivering Afvalwater (RIZA) is door de Dienst

Binnenwateren van het RIZA de toepassing van dithiocarbamaten voor het verwijderen van

zware metalen uit water ontraden.

diend.

Vogelsoort Schimmeldodend

mlddel

Gehalte

in het voer

Termijn
experiment

Resultaten

Kippen thiram tussen 35 en

160 mg/kg

60 mg/kg
60 mg/kg
125 mg/kg

11 weken

3 dagen

7 dagen
3 dagen

steeds minder eieren en

steeds meer eieren met

dunne schaal

50% minder eieren

75% minder eieren

geen eileg meer

zlram 200 mg/kg 3 dagen geen eileg meer

ferbam 200 mg/kg
200 mg/kg
600 mg/kg

3 dagen

7 dagen
3 dagen

50% minder eieren

75% minder eieren

geen eileg meer

antabuse 125 mg/kg
250 mg/kg

7 dagen
7 dagen

75% minder eieren

geen eileg meer

maneb 600 mg/kg 7 dagen geen vermindering in

aantal eieren

Japanse

Kwartels

thiram 50 mg/kg

50 mg/kg
50 mg/kg
2 mg/kg

11 weken

11 weken

11 weken

11 weken

43% windeieren

14% van de overige eieren

hadden eendunne schaal

50% minder eieren

10% van de eieren kwam uit

atwijkende structuur

eischaal (dikker)

Rode

Patrijzen

thiram 100 mg/kg

100 mg/kg

21 dagen

21 dagen

33% minder eieren. Na

de proet bleef dat zo

40% van de gelegde
eieren kwam niet uit
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Aantasting van ei en eiproduktie
In de jaren vijftig bleken kippen op een aantal

grote kippenfarms in de Verenigde Staten

plotseling veel misvormde eieren en eieren

met zachte schaal te leggen. Dit verschijnsel

riep vragen op en leidde tot onderzoek naar

het voedsel van de dieren. Het graan dat de

kippen aten was behandeld met Thiram. De

behandeling van kippenvoer met Thiram

werd nagebootst in een experiment. De kip-

pen kregen met Thiram behandelde zaden in

een oplopende concentratie tussen de 35 en

160 mg per kg. Bij de hoogste concentratie in

het voedsel werd het kleinste aantal eieren

gelegd en relatief steeds meer eieren met

een dunne schaal.

Uit een ander onderzoek bleek dat er bij 125

mg Thiram per kg granen geen eieren meer

werden gelegd. Andere in dit experiment on-

derzochte dithiocarbamaten gaven bij een

hogere dosis het zelfde beeld te zien met uit-

zondering van Maneb (tabel 1). Toediening

van 600 mg Maneb per kg voer had nog geen

waarneembare invloed op de eiproduktie. Na

de proef kregen de proefdieren schoon

graan. Het duurde enige weken voordat de ei-

produktie van de proefdieren weer het niveau

van de controlegroep benaderde.

Naast de vruchtbaarheid van kippen blijkt

ook die van hanen achteruit te gaan. Nadat

hanen via het voedsel gedurende achttien

weken 178 mg Thiram per kg lichaamsge-
wicht binnenkregen, waren de testis ver-

kleind. Dit effect trad ook op bij toediening

van 56 mg Ziram per kg en 205 mg Ferbam

per kg lichaamsgewicht.

Windeieren

Andere soorten vogels ondervinden ook pro-

blemen bij de voortplanting, als ze met dithio-

carbamaten in aanraking zijn gekomen. De

reacties tussen de soorten verschillen wel

enigszins. Door toevoeging van 50 mg Thiram

per kg voer gingen Japanse Kwartels windei-

eren leggen (tabel 1). Windeieren zijn eieren

zonder harde schaal. Ze bezitten alleen een

eischaalmembraan. Ook de schaaldikte van

de goede eieren was dunner en het aantal uit-

gekomen eieren daalde met 90% ten opzich-

te van de controlegroep.Bij concentraties la-

ger dan 10 mg Thiram per kg voer waren de

kwartels minder of niet ontregeld, afgezien

van de verdikte eischaal die optrad bij de

proef met 2 mg per kg.

Voedsel met 50 mg Thiram per kg bleek bij de

Japanse Kwartel ook het aantal gelegde eie-

ren te verminderen. Deze afwijking werd in

mindere mate waargenomen bij Rode Patrij-

zen. Als Rode Patrijzen voedsel kregen met

100 mg Thiram per kg stopte de eiproduktie

niet maar nam wel sterk af. Gedurende de

proef werden de door Rode Patrijzen gelegde
eieren in een broedmachine gedaan. Van de-

ze eieren kwam 40% minder goed tot ontwik-

keling dan van de controlegroep. Dit effect

bleef bestaan na het experiment, in tegen-

stelling tot de waarnemingen van Weppel-

man en zijn medewerkers (1980) bij kippen.

Tekening: Bart Kranenburg
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Hoewel er nog geen goedeverklaring voor de-

ze effecten is gevonden, zijn er wel theorieën.

Er gaan stemmen op die zeggen dat de ver-

slechterde eikwaliteit een gevolg is van rem-

ming van het calciummetabolisme door de

dithiocarbamaten. De Amerikaanse onder-

zoeker Waibel en zijn medewerkers (1955)

ontdekten echter dat eieren zonder schaal

's nachts gelegd werden in plaats van ’s mor-

gens. Zij vroegen zich af of de eieren te snel

de baarmoeder verlaten om de afzetting van

de eischaal te vervolmaken. Het kan ook zijn

dat de spanning van de baarmoederwand af-

neemt door remming van bepaalde stoffen

(enzymen). Het ei blijft dan te kort in de baar-

moeder.

Het is heel goed mogelijk dat de verminderde

eiproduktie wordt veroorzaakt door het in de

war raken van het ingewikkelde hormoon-

systeem. Dit hormoonsysteem zorgt voor de

eisprong en, een dag later, voor de eileg. Het

gewicht van de eierstokken van vogels die

met dithiocarbamaten in aanraking zijn geko-

men, blijkt namelijkveel lager te zijn dan nor-

maal. Eveneens functioneert een gelijkwaar-

dig hormoonsysteem, zorgend voor de vor-

ming van sperma bij hanen, gebrekkig door

toediening van dithiocarbamaten.

Risico’s

In het voorjaar, de tijd van de eileg en de peri-
ode waarin zaden met dithiocarbamaten op

het veld verspreid worden, lopen zaadetende

vogels de meeste risico’s. De mate waarin de

dieren kwetsbaar zijn is afhankelijk van het

gebied waarin ze foerageren, welk zaad en

hoeveel ze oppikken.

Over de risico’s voor vogels met betrekking
tot het gebruik van dithiocarbamaten als

bestrijdingsmiddel zijn nog geen uitspraken
te doen. Duidelijk is wel dat er risico’s zijn en

dat de blootstelling juist in het voorjaar tij-
dens de voortplantingsperiodehet grootst is.

Nu de effecten op de voortplanting zijn ge-

constateerd verdient het aanbeveling om na

te gaan of achteruitgang van de vogelstand
of wijziging in de samenstelling daarvan in

verband te brengen is met het gebruikvan di-

thiocarbamaten als schimmeldodend bestrij-

dingsmiddel.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van

het rapport 'Effecten van dithiocarbamaten

op vogels’ van drs. G.R. de Snoo onder bege-

leiding van de Vakgroep Oecologie en Oeco-

toxicologie van de Vrije Universiteit te

Amsterdam. Het kwam tot stand binnen het

kader van het project 'Gezondheids- en

Milieu-effecten van bestrijdingsmiddelen'

van de wetenschapswinkel aan de zelfde uni-

versiteit.
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