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1 Inleid
ding
In Nederrland is sindss 2009 discus
ssie over de oorzaken va
an de verhoogde bijensteerfte tijdens de
winter (zzie bijvoorbee
eld www.bijensterfte.nl). D
De bijensterffte lag in de ja
aren 2007-20012 tussen de
d 20
en 24%1. In de laatstte twee jaren was de winttersterfte aan
nzienlijk lager: 14% in 20112-20131 en 9%
in 2013-2
20142. In een
n ingezonden
n brief in de N
NRC van 2 mei
m 2009 sch
hrijven Van deer Sluijs en
Tenneke
es dat de bellangrijkste oo
orzaak van d
de toegenomen bijensterfte het toegennomen gebru
uik
van neon
nicotinoïden is3. De Nede
erlandse Bije
enhouders Ve
ereniging (NB
BV)4 nuanceeert het toeschrijven
n van de abnormale sterrfte van bijen
nvolken aan het
h gebruik van
v neonicotiinoïden. De NBV
N
schrijft de bijensterfte
e toe aan een
n complex va
an factoren waarvan
w
onduidelijk en onnzeker is hoe
e
neonicottinoïden een rol spelen in
n dit geheel. Men noemt tevens ande
ere belangrijkke factoren die
d
een rol sspelen in de bijensterfte
b
waarover
w
ge en enkele tw
wijfel bestaat. Het gaat daaarbij om de
achteruittgang van de
e leefomstandigheden vo
oor bijen met als gevolg een
e gebrek aaan gevarieerrd
stuifmee
el en nectar gedurende
g
het
h hele seizo
oen en de aa
anwezigheid van varroam
mijt in samenh
hang
met de vvirussen en bacteriën die
e door deze p
parasiet op de
d bijen word
dt overgebraccht.
Directe rredenen voorr deze notitie
e zijn (a) het initiatief ‘Stop de Bijenste
erfte’5, waarinn wordt opge
eroepen
tot een m
moratorium voor
v
de neonicotinoïden im
midacloprid, clothianidine
e en thiamethhoxam en (b)) het
persbericcht van Stich
hting Natuur en
e Milieu (SN
NM)6, waarin
n intrekking van de toelati ng van imida
acloprid
wordt ge
eëist. De upd
dates zijn van
nwege de aan
nhoudende discussie
d
in de
d media7 enn de politiek8 over
een natio
onaal morato
orium, een uitgevoerd gutttatie-onderzo
oek bij suikerbieten, de nnieuwe bevind
dingen
van de E
EFSA (Europ
pean Food Sa
afety Authoriity)9 en beslu
uiten van de Europese Coommissie (EC
C)10.
De EC h
heeft besloten
n tot een mo
oratorium voo
or twee jaar voor
v
zaadtoe
epassing van neonicotinoïden
voor gew
wassen die aantrekkelijk
a
zijn
z voor bije
en. De suikerbieten vallen
n daar niet onnder10.
Hoewel iin initiatieven
n voor een algeheel verbo
od gewezen wordt naar andere
a
teelteen en toepas
ssingen, rraakt een eve
entuele intrekking van allle toelatingen
n of een volle
edig moratoriium van
neonicottinoïden de bietenteelt
b
we
el degelijk.
De centrale vragen in deze notitie zijn: leidtt de specifiek
ke toepassing
g van neoniccotinoïden in de
Nederlan
ndse suikerb
bietenteelt tott mogelijke b lootstelling aan
a bijen? Wat is de impaact van een
mogelijke wegval van
n neonicotino
oïden voor de
e Nederlands
se suikerbietenteelt?
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Afbaken
ning: in deze
e notitie wordt niet ingega
aan op de oorrzaak van de
e bijensterfte.. Een goede
inhoudellijke discussie of blootstelling aan neo
onicotinoïden
n in bepaalde
e gevallen dee bijensterfte kan
verklaren
n, is zeker no
odig, maar sttaat buiten d eze notitie. Bijen
B
zijn zee
er belangrijk een dus doen wij het
maximalle om de mog
gelijke risico’s verbonden
n aan het geb
bruik van neo
onicotinoïdenn in de
suikerbie
etenteelt te minimaliseren
m
n voor gebruiiker, natuur en
e milieu. Ditt geldt dus oook voor bijen.

2 De Nederlands
se suikers
sector
De Nede
erlandse suikkersector hee
eft duurzame
e ontwikkeling
g en maatschappelijk verrantwoord
ondernemen als integ
graal onderd
deel van haarr handelen. Alle
A Nederlan
ndse bietenteelers telen hu
un
bieten on
nder een voe
edselveilighe
eidscertificaatt11 en Suikerr Unie werkt aan
a duurzaam
mheid van ‘te
eelt
tot klantt’ (zie Duurza
aamheidsvers
slag 2013 va
an Suiker Unie12). Alle suikerbietenteleers hebben vanaf
v
2014 via
a een geteken
nde leverings
sovereenkom
mst met Cosu
un de geïnteg
greerde gew
wasbescherm
ming
(IPM) om
marmd. De prrincipes van IPM worden toegepast door
d
het volge
en van de addviezen van
Stichting
g IRS. De secctor zelf finan
nciert Stichtin
ng IRS voor de duurzame ontwikkelinng van de
suikerbie
etenteelt en voor
v
onafhan
nkelijk adviess aan de bie
etentelers.
Het area
aal suikerbietten is de afge
elopen tien ja
aar flink afge
enomen. In 20
013 werd 733.276 hectare
e
suikerbie
eten verbouw
wd door 8.316 telers. In N
Nederland wo
orden alle bie
eten geleverdd aan één
coöperattie van bieten
ntelers: Coöp
peratie Konin
nklijke Cosun
n. De bieten worden
w
verw
werkt door éé
én
suikerbe
edrijf (Suiker Unie, onderd
deel van Royyal Cosun).

3 Gebrruik neonicotinoïden
n
In de disscussie over bijensterfte wordt
w
een lin k geclaimd met
m het toege
enomen gebrruik van
neonicottinoïden als insecticiden (zie
(
o.a. www
w.bijensterfte
e.nl).
In suikerrbieten vindt sinds 1993 de
d toepassin g van neonic
cotinoïden op
p specifieke w
wijze plaats via
v
toevoegiing bij het inh
hullen van he
et bietenzaad
d. Hierdoor is
s het gebruik van insecticciden per hec
ctare
in de Ne
ederlandse biietenteelt sindsdien sterkk afgenomen.. In de period
de 2003-20122 is het totale
e
gebruik vvan neonicottinoïden in de
e bietenteelt met 32% afg
genomen, vooral door afnname van het
bietenare
eaal door a) de hervorming van de EU
U suikermark
kt en b) hoge
ere opbrengssten per hecttare.
De geste
elde verdubb
beling13 van de
d bijensterftte in de laatstte jaren en de meer dan vvertienvoudiging14
van het g
gebruik van neonicotinoïd
n
den sinds 20
004 zijn dus niet
n toe te schrijven aan hhet gebruik in
n de
bietentee
elt.
Het is oo
ok niet aanne
emelijk dat de
e genoemde
e overschrijdingen van imidacloprid in oppervlaktewater
gerelatee
erd zijn aan het specifiek
k gebruik bij ssuikerbieten. De kaart me
et overschrijddingen match
ht niet
met daar waar de suikerbieten wo
orden geteelld. De groots
ste overschrijdingen zijn bbijvoorbeeld
gevonde
en in het Wesstland en daa
ar worden ge
een suikerbie
eten geteeld. Ook de speccifieke toepa
assing
bij suikerrbieten (binnen het omhu
ulsel van het ingehulde biietenzaad) ge
eeft weinig riisico’s voor het
h
oppervla
aktewater.

4 Spec
cifiek aan de
d toepas
ssing van n
neonicotin
noïden in de Nederllandse
suikerb
bietenteellt in relatie
e tot de mo
ogelijke blootstellin
b
ng aan bijeen
a)

De middelen wo
orden onder geconditione
g
eerde omstan
ndigheden aa
angebracht inn het omhuls
sel van
het bietenzaad. Dit om te kunnen werken
n met lage do
oseringen op
p de juiste pleek (in het zaad om
het kiemplantje en de jonge suikerbiet te
e beschermen
n) en de geb
bruiker en hett milieu te on
ntzien.
Dit g
gebeurt voorr suikerbieten
n met specia
aal voor dit do
oel ontwikkelde apparatuuur en inhulmatterialen bij slechts enkele
e bedrijven in
n Duitsland, Frankrijk,
F
Eng
geland en Beelgië.
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

De omhulling off pillering is een
e procédé waarbij een mantel om het zaad worddt gebracht. (De
mid
uid gehecht door
ddelen worde
en dus niet aa
an de zaadhu
d
middel van een coaatingsbad, zoals bij
zad
den van ande
ere gewassen
n gebruikelijkk is.) De midd
delen kunnen
n door de pil lering niet zo
omaar
‘onttsnappen’ en
n het ingehuld
de zaad is m
mechanisch te
e zaaien (dus
s zonder gebbruik van zuig
g- of
persslucht). Nage
enoeg alle Nederlandse ssuikerbieten worden mechanisch gezaaaid.
Bij h
het zaaien wordt
w
het zaad
d met grond bedekt zoda
at het kan kie
emen. Dit staaat ook in hett
geb
bruiksvoorsch
hrift en voork
komt vogelvra
aat.
Bije
en vliegen va
an nature niett op suikerbie
eten. De biett is een windbestuiver enn heeft geen
inse
ecten nodig voor
v
bestuiving en is daa rom ook niett aantrekkelijk voor bijen.
Als guttatie voorrkomt in suik
kerbieten is d at ’s morgen
ns vroeg en weer
w
verdwennen ruim voo
or het
15
vlieg
gen van de bijen
b
. Gutta
atie in suikerb
bieten stopt veel
v
eerder dan
d in grasseen en granen
n.
De middelen we
erken door de
eze toepassi ng in speciaal pillenzaad selectief opp alleen die
inse
ecten die de biet aan het begin van he
et groeiseizo
oen schade doen.
d
De middelen wo
orden gedose
eerd uit het o
omhulsel opg
genomen tijde
ens de kiemiing en begin
nontw
wikkeling van
n de suikerbieten. Het ge
ehalte in het loof neemt tijdens het gro
roeiseizoen snel
s
af. D
De werking van
v deze mid
ddelen is ong
geveer tien weken.
w
Daarn
na zijn ze nieet meer
werrkzaam tegen
n de insecten
n in de bieten
n.
Suikkerbiet is een
n tweejarig gewas
g
en blo
oeit pas in het tweede jaar voor de zaaadproductie.
Zaa
advermeerdering komt in Nederland n iet voor. Moc
cht een enke
ele biet in Nedderland in he
et
eersste jaar gaan
n bloeien (de
e zogenaamd
de schieters) dan is op da
at moment heet speciaal
pille
enzaad al uitg
gewerkt. Bov
vendien is on
ns advies al sinds
s
jaar en
n dag om schhieters vóór de
d
bloe
ei te verwijde
eren ter voork
koming van o
onkruidbieten
n in vervolgte
eelten.
Voo
or bijen intere
essant bloeie
end onkruid kkomt in suike
erbieten niet of
o nauwelijkss voor. Als err al
bloe
eiend onkruid
d in suikerbie
eten staat, he
eeft dit echte
er geen neonicotinoïden oopgenomen uit
u het
pille
enzaad en vo
ormt daarom geen risico vvoor bijen.
Zon
nder de toepa
assing van in
nsecticiden in
n speciaal pilllenzaad moe
eten vele bieetenpercelen
mee
erdere keren
n volvelds gespoten word en om insec
ctenplagen affdoende te kuunnen bestrijjden.
Hiervoor is toela
ating van ges
schikte insect
cticiden noodz
zakelijk waarrvan de werkking minder
spe
ecifiek is. Hierdoor is de in
nsectenbestrrijding duurde
er, minder efffectief en meeer
milie
eubelastend. Daarnaast kunnen volve
eldsbespuitin
ngen een ong
gewenst effeect hebben op
nutttige insecten.

Het IRS--advies is ero
op gericht om
m de risico’s vvoor teelt, ge
ebruiker, natu
uur en milieuu (ook de bije
en) te
minimalisseren. Dit bliijkt o.a. uit:
a) advvies om alleen speciaal pillenzaad te g
gebruiken wa
aar het echt nodig
n
is;
b) atte
enderen op het voorschrifft alle zaad to
oe te dekken. Dit staat oo
ok op de verppakking van het
biettenzaad;
c) advvies om biete
en onkruidvrij en dus vrij vvan bloeiend onkruid te houden;
d) advvies om schie
eters tijdig te verwijderen..
De advie
ezen van het IRS zijn in lijjn met de ricchtlijnen voor geïntegreerd
de gewasbesscherming (IPM)
van de E
Europese Unie16 17.
Verder ccontroleert he
et IRS de toe
egepaste dosseringen in het pillenzaad
d voordat hett in Nederland
aan de b
bietentelers wordt
w
geleverrd.
Met onze
e adviezen bereiken
b
we schriftelijk
s
all e bietentelerrs in Nederland en de vooor de bietenteelt
relevante
e toeleveranciers en adviiseurs. Daarn
naast hebben we een gra
atis nieuwsbrrief voor telers en
andere g
gebruikers. Alle
A adviezen staan vrij to egankelijk op
p www.irs.nl.
In ons on
nderzoek we
erken we con
ntinu aan de d
duurzame on
ntwikkeling van de Nederrlandse
bietentee
elt.
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IRS Jaarv
rverslag 2010: bladzijde 17 en
e 18 in
http://www.irs.nl/userfiless/ccmsupload/c
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5 Impa
act wegvalllen van ne
eonicotino
oïden in de Nederlandse suikkerbietente
eelt
5.1. Bod
deminsecten
n
Op circa
a 75% van de
e percelen wo
ordt speciaall pillenzaad met
m neonicottinoïden gebrruikt voor een
goede op
pkomst. Anders kan 10-8
80% schade optreden18. Bij
B het wegva
allen van neoonicotinoïden
n is
voor ditt areaal allee
en tefluthrin (F
Force) als inssecticide bes
schikbaar om
m bodeminseecten, zoals
bietenke
evers, ritnaald
den, miljoenp
poten, wortel duizendpote
en en springs
staarten in bieeten te bestrrijden.
Dit midde
el biedt geen
n beschermin
ng tegen bovvengrondse vraatv
of zuigs
schade.
5.2. Blad
dluizen en vergelingszie
v
ekte
Bij het w
wegvallen van
n imidacloprid
d, clothianidin
ne en thiame
ethoxam blijv
ven alleen thiiacloprid en
pirimicarrb nog over om bladluize
en (en dus ve
ergelingsziek
kte) te bestrijden. Het naddeel van deze
middelen
n is dat de ka
ans op resis
stentievormin
ng zeer groott is. Dit betek
kent voor onggeveer 40-50
0%
van de p
percelen een opbrengstd
derving van 5
5-20%, omda
at het met gew
wasbespuitinngen veel
moeilijke
er is percelen
n vrij te houd
den van verg
gelingsziekte dan met beh
hulp van inseecticiden in het
h
pillenzaa
ad.
5.3. Imp
pact wegvalle
en neonicottinoïden
Bij wegvval van neonicotinoïden is
s de bestrijdin
ng tegen bladluizen en ve
ergelingsziekkte in de bie
etenteelt onvvoldoende. Dit zal leiden tot
t een gesch
hatte opbrengstdaling van
n 7%. Bovenndien zal de druk
van insecten toenem
men, waardoo
or in volgende
e teelten de schade veel groter zal zijjn.
5.4. Bed
drijfseconom
mische gevolgen suikerb
bieten
Wegval vvan neonicottinoïden heeft serieuze e
economische consequentiies voor de teeelt van suik
kerbieten. D
De opbrengsttderving, ges
schat op gem
middeld 7% (in het eerste jaar), resulteeert in een daling
d
van het ffinanciële saldo met 17%
%. Dit is een sserieuze aanslag op het saldo
s
van suiikerbieten.

6 Conc
clusies
a)

b)
c)

d)

18

Suikerbieten is
s een onaanttrekkelijk ge
ewas voor bijen
b
en heefft door de sp
pecifieke
toepassing van
n neonicotin
noïden weiniig risico’s vo
oor gebruiker, natuur, m
milieu en du
us ook
voo
or bijen.
De aangevoerd
de link tusse
en toename imidacloprid in het opp
pervlaktewatter en bijens
sterfte
is n
niet toe te sc
chrijven aan de suikerbiietenteelt.
Een
n verbod voo
or neonicotiinoïden in in
ngehuld biettenzaad zal leiden tot eeen aanzienlijke
toename van het gebruik van
v andere iinsecticiden
n, die minder specifiek zzijn. Dit leidtt tot
een
n noodzakeliijke insecten
nbestrijding
g die duurde
er, minder effectief en m
meer milieubela
astend is. Zij is ook nad
delig voor nu
uttige insec
cten. De eco
onomische im
mpact van een
e
verbod is aanzienlijk: het saldo
s
van de
e suikerbietenteelt daa
alt met 17%.
De algemene conclusie
c
is dat er geen fundament is voor het intrekken vaan de speciffieke
toelating van neonicotinoï
n
den in gepillleerd suikerrbietenzaad.

Spruit et al. (2008): htttp://www.kenn
nisakker.nl/filess/Kennisdocument/3250126
6000_rapport..pdf
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