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Syngenta kondigt begin van vroege ontwikkelingsfase van nieuw 
insecticide tegen malaria aan  
 
Syngenta heeft aangekondigd dat een nieuwe insectendodende stof met een nieuwe 
werkingswijze die is gericht op resistentie bij de bestrijding van malariavectoren, de 
vroege ontwikkelingsfase ingaat. Het nieuwe bestanddeel komt voort uit een 
samenwerkingsverband tussen Syngenta en Innovative Vector Control Consortium 
(IVCC) dat tot doel heeft nieuwe aanwijzingen voor nieuwe chemische formules voor 
de bestrijding van vectormuggen op te sporen en te ontwikkelen. Syngenta en IVCC 
werken sinds 2009 samen. 
 
Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie waren er in 2016 
wereldwijd 216 miljoen gevallen van malaria in meer dan 90 landen. Malaria 
veroorzaakt jaarlijks circa 445.000 sterfgevallen, veelal onder kleine boeren. Uit 
onderzoek is gebleken dat als een kleine boer in de oogsttijd een malaria-infectie 
oploopt, de opbrengst met bijna 50% daalt, waardoor het inkomen met 50% kan 
teruglopen. 
 
Malaria is in veel landen nog niet uitgeroeid, maar kan worden voorkomen en 
genezen. Sinds 2010 hebben verbeterde preventie- en bestrijdingsmaatregelen 
geleid tot een aanzienlijke daling wereldwijd van het aantal sterfgevallen als gevolg 
van malaria. Dit is voornamelijk te danken aan het gebruik van met insecticide 
behandelde muskietennetten en insectendodende sprays met pyrethroïden. Aan 
deze daling dreigt echter een einde te komen door toenemende resistentie tegen 
insecticiden, waardoor vectorbestrijdingsprogramma's over het geheel genomen 
minder doeltreffend worden.  
 
Syngenta heeft zich in samenwerking met IVCC in de strijd geworpen door 
ACTELLIC® 300CS, een oplossing voor het bestrijden van muggen, op de markt te 
brengen. Dit middel met langdurige werking, waarvan het gebruik in 2013 formeel 
door de Wereldgezondheidsorganisatie is aanbevolen, heeft in 2017 naar schatting 
34 miljoen mensen beschermd in landen waar malaria endemisch is. 
 
Erik Fyrwald, CEO van Syngenta: “Met ACTELLIC® 300CS behalen we opmerkelijke 

resultaten, maar we beseffen terdege dat voor duurzame vectorbestrijding nieuwe 
oplossingen vereist zijn. Samen met IVCC streven we ernaar deze oplossingen te 
ontdekken en te ontwikkelen, zodat we de volksgezondheid in regio's waar mensen 
dagelijks met de dreiging van malaria te hebben, radicaal kunnen omvormen en 
malaria tegen 2040 uitgeroeid is.”  
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Over Syngenta 

 

Syngenta is een toonaangevende agro-onderneming die bijdraagt aan een betere 

wereldwijde voedselzekerheid door miljoenen boeren in staat te stellen de 

beschikbare hulpbronnen beter te benutten. Met behulp van de beste 

wetenschappelijke inzichten en innovatieve oplossingen voor gewassen werken 

onze 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen aan een transformatie van de 

gewassenteelt. Wij zetten ons in tegen aantasting van land, voor een grotere 

biodiversiteit en voor het revitaliseren van plattelandsgemeenschappen.  

 

Zie voor meer informatie www.syngenta.com en www.goodgrowthplan.com. Volg 

ons op Twitter® op www.twitter.com/Syngenta. 
 

 
Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 

Dit document bevat uitspraken over de toekomst, die zijn te herkennen aan het gebruik van “verwacht”, 
“zou/zouden”, “zal/zullen”, “mogelijk”, “plannen”, “vooruitzichten”, “geschat”, “gericht op”, “volgens 
planning” en soortgelijke bewoordingen. Dergelijke uitspraken kunnen onderhevig zijn aan onvoorziene 
omstandigheden en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten wezenlijk 
verschillen van hetgeen hier wordt verklaard. Voor Syngenta houden dergelijke onvoorziene 
omstandigheden en onzekerheden risico's in met betrekking tot juridische procedures, goedkeuringen 
van regelgevende instanties, de ontwikkeling van nieuwe producten, toenemende concurrentie, 
kredietrisico's van klanten, algemene economische en marktomstandigheden, compliance en herstel, 
intellectuele-eigendomsrechten, tenuitvoerlegging van organisatorische veranderingen, 
waardevermindering van immateriële activa, opvattingen van consumenten betreffende genetisch 
gemodificeerde gewassen en organismen of chemicaliën voor gewasbescherming, klimaatvariaties, 
fluctuaties in wisselkoersen en/of grondstoffenprijzen, regels met betrekking tot 
singlesourceleveranciers, politieke onzekerheid, natuurrampen en inbreuken op gegevensbeveiliging 
of andere verstoringen van informatietechnologie. Syngenta acht zich niet verplicht toekomstgerichte 
verklaringen aan te passen aan werkelijke resultaten, gewijzigde aannames of andere factoren. 
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