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In de zomer van 2003 was het helaas weer raak:
spuitschade aan bijenvolken tengevolge van het
spuiten van dimethoaat ter bestrijding van bladluis
o p aardappel.(zie ook de mededeling in BIJEN
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In 1996 zijn naar aanleiding van spuitschade het Wettelijk Gebruiksvoorschriften de Gebruiksaanwijzing
van o.a. dimethoaat aangepast. Sinds die tijd is het
niet meer toegestaan om te spuiten als bijen en/of
hommels actief op de aardappelplanten vliegen. Spuiten is ook niet toegestaan als er bloeiende onkruiden
in de betreffende percelen staan. Naar aanleiding van
de in 2003 gemelde spuitschade moeten we concluderen dat de aanpassing van de voorschriften in de
praktijk onvoldoende werkt. Het is blijkbaar voor de
telers lastig te beoordelen of bijen en/of hommels
actief of op aardappelplanten vliegen. Dit wordt ook
erkend door het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB).

Verzoek om wijziging toelating
In december 2003 zond de Bedrijfsraad een brief naar
het CTB over de kwestie. In die brief constateerde de
Bedrijfsraad het volgende:
1. Dimethoaat is een gevaarlijk middel voor bijen en
andere insecten als het in de zomer op aardappelplanten wordt gespoten ter bestrijding van bladluis
2. Er kunnen ook andere middelen worden ingezet die
veel minder gevaarlijk zijn
3. Sommige telers handelen onjuist. Op grond van die
constateringen concludeerde de Bedrijfsraad dat de
toelating van dimethoaat tegen bladluis op de aardappel zou moeten worden ingetrokken, c.q. zodanig zou moeten worden gewijzigd dat na eind
juni het middel niet meer mag worden toegepast
bij de teelt van aardappelen.

eind juni niet meer toegepast mag worden'. Dit omdat de problemen bij de teelt van aardappelen zich
steeds in de zomer, dus na genoemde datum, afspelen.

Reactie CTB
Zoals gezegd erkent het CTB, per brief van 4 maart jl.,
dat de waarschuwingszin die na 1996 aan de Gebruiksaanwijzing (op het etiket) werd toegevoegd in de praktijk onvoldoende werkt. Het CTB is van mening dat
aanvullende maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Het
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CTB zal onderzoeken welke mogelijke maatregelen
kunnen worden genomen. Een totaal verbod van
dimethoaat op aardappel ter bestrijding van bladluis
acht het CTB niet noodzakelijk, omdat de problemen
zich tot nu toe alleen in de zomer voordoen. Een
restrictie op het etiket met daarin de vermelding dat
na eind juni het middel niet meer mag worden toegepast ter bestrijding van bladluis op aardappelplanten, ziet het CTB als een mogelijke oplossing,
omdat er voldoende werkzame alternatieven bestaan.
Het probleem speelt wellicht ook bij andere bestrijdingsmiddelen, daarom zal het CTB contact zoeken
met Nefyto, de overkoepelende organisatie van de
bestrijdingsmiddelenfirma's. De vraag of er nog aanvullende mogelijkheden zijn om problemen in de toekomst te voorkomen zal aan Nefyto worden voorgelegd. Het CTB zal de Bedrijfsraad op de hoogte
houden van de verdere ontwikkelingen.
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Conclusie

Het CTB gaat overleggen met Nefyto en zal zich daarna gaan beraden op 'aanvullende maatregelen'. Dat
zou dus kunnen zijn een wijziging van de toelating van
dimethoaat op aardappel, zoals bepleit door de
Bedrijfsraad.
In dat geval rijzen nog de volgende twee vragen:
1. Wanneer treedt de nieuwe maatregel in werking en
2. Geldt er mogelijk een opgebruiktermijn van dimethoaat in oude verpakking met daarop nog de oude
Gebruiksaanwijzing. Ik heb die vragen alvast bij het
CTB gedropt.
De Bedrijfsraad voegde daar het volgende aan toe:
Het geheel overziende zullen we vermoedelijk blij
'Het liefst zou de Bedrijfsraad zien dat de toelating
mogen zijn als alles binnen een jaar naar onze wens is
wordt ingetrokken, zodat er geen discussie meer kan
ontstaan tussen de telers en de imkers. Mocht dit niet geregeld. In dat geval zijn we pas in de zomer van
haalbaar blijken, dan zou de Bedrijfsraad vrede kun2005 af van de dreiging van een nieuwe spuitschaderamp met dimethoaat.
nen hebben met de tweede optie nl dat het middel
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