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Met de start van het landbouwseizoen zijn er terechte én onterechte meldingen over
bijensterfte door gewasbeschermingsmiddelen. In slechts twee van de zestien gevallen van
acute bijensterfte die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
tussen 2013 en 2017 onderzocht, werd een verband gevonden met het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Toch wil Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie
van gewasbeschermingsmiddelen, imkers helpen bij het inschatten van het probleem en
landbouwers bij het voorkomen ervan.
Voor de imker: registreer je bij het FAVV en meld problemen.
Als minstens één derde van de bijenkast(en) plots binnen de 48 uur is afgestorven en er een
grote hoeveelheid dode bijen voor de kast ligt, spreken we over een acute vergiftiging.
Wanneer je dit als imker vaststelt, raadt Phytofar je aan om het Federaal Voedselagentschap
(FAVV) te contacteren. Het FAVV heeft een draaiboek opgesteld met praktische informatie
voor de imker over het melden van een acute bijenvergiftiging.
Door de sterfte te melden, dragen imkers bij aan het verzamelen van gegevens. Zo kan de
overheid het probleem objectief in kaart brengen en vergelijken met andere oorzaken van
bijensterfte zoals ziekten, gebrek aan voedsel, etc. De melding legt ook de effecten bloot van
een onoordeelkundig of verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de
sector gerichte informatiecampagnes kan opzetten om dergelijke voorvallen te vermijden.
Phytofar promoot het melden van acute bijensterfte bij het FAVV en dringt er bij de
imkersbonden op aan om hun imkers te overtuigen zich bij het FAVV te registreren. Enkel dan
worden de kosten van een officiële staalname en analyse ook door de overheid betaald.
Voor de landbouwer: gebruik goede landbouwpraktijken.
• Pas het product correct toe zoals vermeld op het etiket. Tijdens de
toelatingsprocedure van producten onderzoekt de overheid de risico’s ervan, waarna
er voorwaarden voor een veilig gebruik vastgelegd worden.
• Indien je een menging van verschillende gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, volg
dan de aanbevelingen van alle etiketten.
• Volg de waarschuwingssystemen en -berichten.
• Spuit niet in de nabijheid van bijenkorven, of verwijder of bedek bijenkorven.
• Spuit niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken, d.w.z. op in bloei staande
gewassen of onkruiden.
• Spuit enkel ’s morgens of ’s avonds wanneer bijen minder actief zijn.
• Spuit enkel bij weinig wind om drift naar naburige velden of waterlopen te vermijden.
• Pas goede zaaipraktijken toe om stofdrift van behandelde zaaizaden te vermijden: zaai
bij weinig wind aan gematigde rijsnelheid en gebruik zaaimachines met deflectoren.
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