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Zin en onzin van gewas
beschermingsmiddelen

yr

ig

ht

De perceptie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in land- en tuinbouw was het onderwerp van een studiedag georganiseerd door het genootschap
Agrarische Productie en Ecosfeer van ie-net. De sprekers onkrachtten een aantal
mythes, maar uiteraard is er nog werk aan de winkel om het grote publiek mee te
krijgen. – Patrick Dieleman
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Doorgaans komen gewasbeschermingsmiddelen op een negatieve manier in de media, bijvoorbeeld als oorzaak van gezondheids- en milieuproblemen of van bijensterfte. De positieve
effecten halen veel minder de pers. Achtereenvolgens werden
het effect op bijen, mogelijke hormonale effecten en de positieve
effecten op de productie belicht. Nadien bekeek een communicatiespecialist de vraag of, en hoe we iets kunnen veranderen
aan die negatieve perceptie.

Veroorzaken gewasbeschermingsmiddelen bijensterfte?

Prof. Frans Jacobs van de UGent is ervan overtuigd dat gewasbeschermingsmiddelen slechts een secundaire oorzaak zijn
van de verdwijnziekte bij bijen. In volgorde van belangrijkheid
ziet prof. Jacobs hier meerdere oorzaken voor: de varroamijt en
de secundaire infecties die het gevolg daarvan zijn, een eenzijdig of gebrekkig voedselaanbod, nieuwe ziektes en virussen,
gewasbeschermingsmiddelen en managementfouten door de
imker.
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Frans Jacobs vertelde dat een bijenvolk zich na de winter stelselmatig opbouwt, en enkele weken na de langste dag zijn
hoogste aantal bereikt. Nadien nemen de aantallen stelselmatig
af. In kassen aangetast door varroa bereikt de mijtenpopulatie
zijn hoogtepunt pas eind augustus. Dat betekent dat in de hele
maand september de druk per aanwezige bij het hoogst is. Net
in die periode ontwikkelen zich de winterbijen, de bijen die het
volk door de winter moeten helpen. Ze leven 6 maanden, waar
een zomerbij maar 6 weken te leven heeft. Dat komt doordat
tijdens hun ontwikkeling het broednest kleiner is, en ze per bij
meer voedsel krijgen van de dan nog levende werksters. Daardoor kunnen ze vetlichaampjes ontwikkelen die hen de winter
door moeten helpen. Bovendien hoeven ze nauwelijks te werken.
Er zijn minder larven en ze hoeven minder te vliegen omdat er
minder voedsel nodig is. Hier komen we bij het tweede probleem, het voedselaanbod. Een bijenvolk heeft per jaar zowat
40 kg stuifmeel nodig om te kunnen overleven. Dat moeten ze
kunnen vinden in een straal van 3 km rond de kast. “Er is variatie
akkerbouw • 9

nectar- en stuifmeelrijke plantensoorten toe te passen. De
honingbijen, solitaire bijen en hommels zullen je dankbaar zijn”,
besloot prof. Jacobs.

Leiden gewasbeschermingsmiddelen
tot hormonale verstoringen?
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Het is ook heel belangrijk dat er vanaf half augustus een voldoende en permanent aanbod van pollen is, en dus een goede
biodiversiteit. De permanente aanlevering zorgt voor een sterk
wintervolk, mede doordat de werksters zelf goed gevoed en
sterk zijn. In situaties waar geen pollen aanwezig zijn, zal het
bijenvolk zichzelf regelen. De koningin stopt tijdelijk met eieren
leggen en er kan kannibalisme optreden, zodat het beperktere
broed toch aanleiding geeft tot goed gevoede, maar minder
bijen. Dat kan betekenen dat een volk met 5000 winterbijen de
winter ingaat, in plaats van met 10.000. In de proeven verkreeg
men de slechtste resultaten met pollen met een matige voedingswaarde. Omdat er permanent pollen worden aangevoerd,
valt de eileg van de koningin niet stil, maar de werksters verzwakken. Ook het broed wordt gevoed, maar de larven kunnen
geen vetlichaampjes ontwikkelen. “Die bijen zullen een kortere
levensduur hebben, maar het bijenvolk weet dat niet, waardoor
het ook niet aan kannibalisme doet.” Dergelijke bijen sterven een
stille dood in de herfst, of vroeg in het voorjaar, waardoor na de
winter het volk verdwenen is.
Wat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen betreft, stelt
Jacobs dat de tests ten behoeve van de erkenning ervan in orde
zijn met de wettelijke beschikkingen. Volgens hem zou het wel
nodig zijn om de erkenningsprocedure hier en daar te verfijnen,
bijvoorbeeld om ook de mogelijke synergistische werking van
meerdere middelen samen te bekijken. Bij onderzoek naar
restanten van gewasbeschermingsmiddelen in bijen en bijen
producten vindt men doorgaans een viertal substanties, zij het
dat die elk apart in concentraties voorkomen die niet dodelijk zijn
voor de bijen.
Een laatste belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van
bijenvolken is ook de bestrijding van bijenziekten. “Imkers zijn
per definitie groen. Ze gebruiken zo weinig mogelijk medicatie,
en als ze die toch inzetten is de dosering niet altijd correct.” De
tegen de varroamijt gebruikte acariciden zijn volgens Frans
Jacobs in de jaren 80 en 90 getest op sterke bijenvolken. “Door
de achteruitgang van de biodiversiteit zijn de huidige bijenvolken
meer gestresseerd, en daardoor gevoeliger voor de ingezette
acariciden. Ook de zogenaamde biologisch verantwoorde middelen, zoals mierenzuur, oxaalzuur en thymol leiden tot stress.
De oplossing moeten we in de eerste plaats zoeken in het bevorderen van biodiversiteit, door waar mogelijk meer inheemse
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De bijen zijn vooral verzwakt door varroa en
door een verminderde biodiversiteit.
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Philippe Castelain van de sectie Toxicologie (dienst Pesticiden en
Meststoffen) van de FOD Volksgezondheid bekeek de mogelijke
verstorende effecten op de menselijke hormonenhuishouding.
Hij legde uit hoe de gevaren daarvan onderzocht worden in de
erkenningsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen. Uit
zijn uiteenzetting bleek vooral dat sommige studies elkaar
tegenspreken. Er is bijvoorbeeld geen wetenschappelijke consensus over de relevantie van de effecten van lage dosissen.
Epidemiologische studies kunnen bekijken of bepaalde ziektes
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nodig. Wanneer een vetlichaam niet of verkeerd opgebouwd
wordt, kunnen we dat meten. We stellen vast dat die bijen korter
leven.” Prof. Jacobs deed proeven in 4 verschillende omgevingen. De stad Gent en een natuurgebied in Beauvechain (bij
Bierbeek) bleken de beste voedselbron te zijn. Van de 2 landbouwgebieden bleek dat het gebied waar ook fruitteelt aanwezig
was beter te scoren dan een gebied met voornamelijk monocultuur maïs. Om het effect van diverse bronnen van pollen op de
levensduur van winterbijen te testen, werden groepjes van bijen
in geïsoleerde kastjes gevoed met stuifmeel van één bepaalde
plant. Onder meer aardbeien, veldbonen en heide bleken heel
goed te scoren. Appel, wilg en kiwi scoorden goed, paardenbloem en tomaat iets minder. “Maïs bleek geen enkele levensduurverlengende werking te hebben. Nochtans werd daar het
meeste van gegeten.”

10 • akkerbouw

In Vlaanderen worden vooral fungiciden gebruikt. Dat is een gevolg van het
belang van de aardappel- en fruitteelt. Dit zijn gewassen waarvan de
veredeling traag vooruitgaat.

meer voorkomen in regio’s waar veel gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Daarbij kunnen zowel de totale bevolking als specifieke populaties bekeken worden, zoals die van
landbouwers of loonsproeiers. Een Amerikaanse studie wees uit
dat er geen verhoogd risico op borstkanker zou zijn, maar wel
een licht verhoogd risico op prostaatkanker. Toch had Castelain
ook bedenkingen bij die studie: “De zelfrapportering is een
probleem. Ze bellen de mensen en vragen of ze blootgesteld
werden aan gewasbeschermingsmiddelen, maar ze meten de
grootte ervan niet.” Ook tegenstrijdigheden tussen de resultaten
van proeven op dieren en observaties van menselijke populaties
zijn vaak een bron van foutieve opvattingen. Castelain noemde
een aantal technische redenen waardoor die verschillen ontstaan. Voor ons is het vooral belangrijk om te weten dat ze er
zijn, en dat die een reden kunnen zijn voor kettingreacties in de
pers.

Telen zonder chemie?
Prof. Monica Höfte van de Universiteit Gent ging in op die vraag.
Het potentiële opbrengstverlies door ziekten, plagen en onkruiden wordt geschat op gemiddeld 35%. Höfte beschreef de drijvende factoren achter het ziek worden van planten. Een aantal
ziekten is samen gedomesticeerd met zijn waardplant. Zo zijn
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appelschurft, bladvlekkenziekte bij tarwe (septoria) en builenbrand bij maïs mee geëvolueerd naarmate de genoemde planten zich ontwikkelden als landbouwgewas. Andere ziekten
maakten de overstap, vaak van verwante wilde planten. Bacterievuur (erwinia) is in de Verenigde Staten overgestapt van wilde
roosachtigen naar appel en peer. Triticale was lang ziektevrij,
maar nu zien we dat het gevoelig wordt aan echte meeldauw.
Het is een vorm die normaal op tarwe voorkomt, maar zijn
waardspectrum heeft uitgebreid. Twee schimmels kunnen
genetische informatie met elkaar uitwisselen, waardoor ze plots
andere waardplanten kunnen aantasten. Daarvan bestaan veel
voorbeelden bij phytophtora. Tijdens de veredeling van gewassen zijn ook vaak goede resistentiegenen verloren gegaan, vaak
omdat ze een relatie hadden met minder opbrengst. De nadruk
bij de selectie lag immers aanvankelijk vooral bij het opbrengstvermogen van het gewas. De toenemende wereldhandel is ook
een bron van nieuwe ziekten en plagen, ondanks alle quarantainemaatregelen.
Wereldwijd bestaat bijna de helft van de omzet van gewasbeschermingsmiddelen uit herbiciden. Insecticiden en fungiciden
zijn beide goed voor 25%. In Vlaanderen worden echter vooral
fungiciden gebruikt (46% van het gewicht). Nadien volgen
herbiciden (34%), insecticiden (10%) en andere (9%). Het grote
aandeel fungiciden is een gevolg van het belang van de aardappel- en fruitteelt. Deze beide gewassen worden vegetatief
vermeerderd. Daardoor verloopt de vooruitgang in ziekteresistentie traag. “Het duurde bijvoorbeeld 46 jaar om één enkel
resistentiegen in te kruisen in een aardappelras. Veredeling via
cisgenese biedt daarom perspectieven, zowel voor appels als
voor aardappelen (zie artikel over de resultaten van de aardappelproeven in Boer&Tuinder 18 van 3 mei). Dat laat het gelijktijdig inkruisen van meerdere resistentiegenen toe, maar de
publieke opinie is tegen.”
Als alternatieven voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen noemde prof. Höfte het gebruik van koper en zwavel, dat
toegelaten is in de biologische landbouw. “Strikt genomen zijn
ook die ecologisch niet echt verantwoord. Het gebruik staat ter
discussie op EU-niveau en ook van het gebruik van biopesticiden
en plantenactivatoren zal de volledige oplossing niet komen.”
Volgens Höfte zal de strategie tegen allerlei ziekten en plagen
nog steeds deels gebaseerd moeten blijven op chemische
middelen, maar daarnaast zullen ook biologische middelen worden gebruikt en moet de klassieke en biotechnologische veredeling bijdragen aan meer weerbaarheid van de planten. Omdat
pathogenen zich supersnel wijzigen in onze huidige agro-ecosystemen, moet meer diversiteit worden nagestreefd. Ook
waarschuwingssystemen moeten helpen om het gebruik van
chemische hulpmiddelen te beperken. In feite is dit een vrij
goede samenvatting van hoe IPM moet worden aangepakt.

Kan onze communicatie verbeteren?

C

Prof. Geert Vanpaemel van de dienst Wetenschapscommunicatie van de KU Leuven googlede een overzicht van berichtgeving
over ‘pesticiden’ bijeen. Doorgaans waren die negatief van
inslag. Vaak waren de artikels zelf vrij genuanceerd, maar de
titel oogde negatief. “Dat komt omdat de titel vaak wordt
bedacht door de eindredacteur, en die probeert wat kleur te
geven door het negatieve te benadrukken.” Het is niet gemakkelijk om daar iets tegenover te stellen, want communicatie
heeft zijn beperkingen. Vanpaemel zette uiteen aan welke
voorwaarden goede communicatie met het brede publiek zou
moeten beantwoorden, en gaf vervolgens heel wat tips mee.
We gaan hier niet op in omdat dit stof genoeg opleverde voor
een volledig artikel. n
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Opbrengst of het milieu?
Ik kies beide.
Meer opbrengst met een minimale
belasting voor het milieu, dat vormt
de basis voor de landbouw van
vandaag.
Kalkammonsalpeter (KAS) is een pure
meststof, levert hogere en kwalitatief
betere opbrengsten en belast het
milieu minder dan andere stikstofmeststoffen.
Weten waarom?
Kijk op www.yara.be
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