Vervuilingen in bijenproducten
Onno Bakker
'Uit onze resultaten blijkt dat de belangrijkste bron
van vervuiling van bijenproducten niet uit de omgeving stamt maar uit de imkerpraktijk'. Met deze
zin wordt een verslag afgesloten van een onderzoek
naar vervuilingen in bijenproducten van het bekende
Zwitserse onderzoeksinstituut Liebefeld.
Dit geeft t e denken: wat gebruiken we, wat blijft
ervan achter, hoe komen we er vanaf en zijn er
alternatieven. In dit artikel een overzicht.
Er zijn vele mogelijke bronnen waaruit bijenproducten

288 vervuild kunnen worden. Deze komen uit de omgeving
(van de planten, uit water of lucht), of zijn vervuilingen
die door de imker worden veroorzaakt.

Vervuilingen uit de omgeving
Uit de lucht kunnen zware metalen (lood en cadmium)
via planten en de bijen de kast binnenkomen. Het is
echter gebleken dat de veruiling van bijenproducten
met deze metalen niet erg groot is en doordat lood in
benzine verboden is, bovendien steeds minder wordt.
Het meest vervuild is honingdauwhoning, maar de
hoogst gemeten hoeveelheden hierin zijn nog altijd
20x lager dan de toegestane dosis.
Ook bacteriën kunnen uit de omgeving in de honing
terecht komen maar door het lage watergehalte in
honing kunnen ze zich niet vermenigvuldigen. De enige
bacterie die problemen kan veroorzaken is Clostridium
botulinum.
Een belangrijke potentiële bron van vervuiling zijn
pesticiden. Uit het onderzoek van Liebefeld naar het
aanwezig zijn van de 69 meest gebruikte pesticiden
blijkt echter dat deze niet aantoonbaar zijn in de honing
of was. Wallner van de Landesanstalt fur Bienenkunde
in Hohenheim (Dld) heeft daarentegen in 1,4% van de
door hem afgelopen jaar onderzochte 2100 honingmonsters sporen van Vinclozoline (een fungicide) aan
kunnen tonen. Pollen zijn echter veel vaker vervuild
met gewasbeschermingsmiddelen: in Frankrijk werd in
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61% van de onderzochte pollenmonsters een vervuiling
met deze chemicaliën gevonden. Ook Wallner heeft
behoorlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen
in pollen aangetoond.
Ook de bestrijding van bacterievuur in fruitbomen kan
de oorzaak zijn van vervuiling in honing als het gebeurt
met antibiotica b.v. streptomycine. De ziekte verspreidt
zich vooral in het bloeistadium en de bestrijding vindt
dan dus ook plaats. In een recent Duits onderzoek
bleek bijna 10% van de honingmonstersvervuild met
dit antibioticum, en dit is een van de redenen waarom
het in veel Europese landen niet mag worden gebruikt.
Een relatief nieuwe bron van omgevingsbesmetting is
de aanplant van genetisch gemodificeerde planten
waar de bijen op vliegen, bijvoorbeeld koolzaad. De
besmetting is hier vooral in de pollen te verwachten
en niet in de honing. Wat de gevolgen hiervan zullen
zijn is op het moment nog niet te overzien.

Vervuiling door imkertechnische maatregelen
Varroabestrijding De varroabestrijdingsmiddelen zijn
een van de belangrijkste bronnen van vervuiling uit de
imkerpraktijk. De middelen zijn grofweg te onderscheiden in chemisch synthetische middelen, organische
zuren en etherische oliën.
De chemisch synthetische middelen zijn het meest
persistent in de was mede omdat zij vetoplosbaar zijn.
Dit is ook duidelijk te zien in tabel 1 waarbij de hoogste
vervuiling van de was in het voorjaar volgend op de
behandeling (er is slechts één behandeling, volgens
voorschrift, uitgevoerd !) te vinden is in de broedkamer.
Ook in de was uit de honingkamer zitten residuen
maar toch beduidend minder. In 24% van meer dan
1000 wasmonsters vindt Wallner (in 2003), evenals de
Zwitsers, nog steeds broompropylaat (Folbex; tussen
de 0,5 en 5 mglkg). Wat betreft coumaphos (Perizin)
vindt hij in 54% van de monsters hoeveelhedentot 10
mglkg hoewel enkele monsters meer dan 20 mg/kg
bevatten. Dit laatste wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door oneigenlijk gebruik van het bestrijdingsmiddel.
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Residuen van varmabestrijdingmiddelenin was en honing gemeten in voorjaar volgend op de behandeling (gegevens Liebefeld)
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Fluvalinaat (Apistan) vindt Wallner in 19% van de wasmonsters van Duitse afkomst terwijl 61% van de buitenlandse was hiermee vervuild is. Wallner heeft in 2002
op verzoek van de VBBN ook onderzoek gedaan naar
Nederlandse honing en was. Van de 52 wasmonsters
waren er 3 vervuild met broompropylaat (0,7-1 ,O
mglkg), 12 met coumaphos (0,6-2,9 mglkg) en 42 met
fluvalinaat (0,5-17 mglkg). Slechts 4 van de 52
Nederlandse monsters bevatten geen enkel spoor van
een bestrijdingsmiddel. De aanwezigheid van de
chemische synthetische bestrijdingsmiddelen in de
(kunstlraat wordt genoemd als één van de mogelijke
oorzaken van de resistentie die de varroa heeft ontwikkeld voor de verschillende middelen.
Vanwege hun vetoplosbaarheid komt er weinig van
deze bestrijdingsmiddelen in de honing terecht.
Coumaphos is het slechtst vetoplosbaar van de vier en
is daarom in kleine hoeveelheden terug te vinden in
de honing terwijl de vervuiling door, het inmiddels
verboden, broompropylaat een gevolg is van de hoge
dosis die gebruikt (moet) worden. Ook Wallner vindt
in 2003 sporen van de in tabel 1 genoemde chemisch
synthetische middelen in een klein aantal van de 2104
honingmonsters (4 monsters met broompropylaat, 8
monsters met fluvalinaat).
De vervuiling van propolis met chemisch synthetische
middelen ligt in dezelfde orde van grootte als die van
de was. Van de 27 monsters die in Zwitserland zijn
onderzocht waren er 26 met fluvalinaat vervuild (9,8
mglkg), 10 met broompropylaat (1,2 mglkg) en twee
met flumethrine (2,s mglkg). In Duitsland was 1 van de
9 geteste monsters met 10 mglkg fluvalinaat vervuild.
Op dit moment is het gebruik van organische zuren
voor de varroabestrijding in opkomst. Van deze zuren
worden mierenzuur en oxaalzuur het meest gebruikt.
Uit verschillende onderzoeken in zowel Duitsland
(verschillende instituten), Zwitserland (Liebefeld) als
Nederland (PP0 Bijen) is gebleken dat deze zuren
geen residuen achterlaten in de was of honing die
hoger zijn dan de van nature daarin aanwezige hoeveelheden (voor mierenzuur 18-85 mglkg en oxaalzuur 851 mglkg), mits de behandelingen uitgevoerd worden
na de honingoogst. Gebeurt dit ervoor dan zijn wel te
hoge hoeveelheden gemeten (zie tabel 2).
Anders ligt het met het gebruik van thymol of thymol
bevattende bestrijdingsmiddelen. Thymol is vetoplos-
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baar en komt in de was terecht. Na een standaardbehandeling voor de winter is het volgende voorjaar
nog 500 mglkg in was uit de broedkamer te vinden,
20 mglkg in was uit de honingkamer en 1-4 mglkg in
het 'winter'voer. In de voorjaarshoning echter liggen
de hoeveelheden veel lager (minder dan 0,8 mgkg),
mede doordat thymol snel verdampt uit de raten.
Thymol is alleen een probleem als het gedurende het
hele seizoen wordt toegepast in een zogenaamd
thymolraampje. Dan worden waarden van 1-2 mglkg
honing (Liebefeld en Wallner) gemeten en dit is te
proeven! In Nederlandse was is door Wallner geen
thymol gevonden.
Vuilbroed De voor de bestrijding van Amerikaans
vuilbroed niet toegestane sulfonamiden zijn toch
gevonden in 6% van de honingmonsters uit Zwitserland (Liebefeld, onderzoeksjaar 2000) in 0,8% van de
honingmonsters uit Duitsland (Wallner, onderzoeksjaar
2003) en in 8% van de in 2003 door Wallner geteste
buitenlandse honingmonsters. Het hoogste niveau dat
is gemeten door Wallner is 3 mg/kg.
Wasmotbestrijding Zorgwekkend zijn de gegevens
omtrent de aanwezigheid van paradichloorbenzol
(PDCB = mottenballen, gebruikt tegen de wasmot) in
de was. Uit een 10 jaar durend onderzoek in Zwitserland
blijkt dat de hoeveelheid PDCB in de kunstraat tussen
de 5 en 10 mglkg schommelt. Dit is echter niet het
einde. Zoals Wallner heeft aangetoond kan was
enorme hoeveelheden PDCB opnemen (behandeling
2-3 maanden, opname 4 gramlkg was) en verder kan
PDCB overgaan in de honing. In het Zwitserse onderzoek werd in een vijf jaar durende meting (1997-2002)
gevonden dat gemiddeld 34% (!) van de honingmonsters PDCB in een meetbare dosis (3-13pglkg)
bevatten en in 13% van deze monsters zat een dosis
boven het toegestane maximum (IOpgIkg). Er wordt
daarom door beide instituten dringend geadviseerd
geen PDCB (mottenballen) te gebruiken voor de wasmotbestrijding. In Nederlandse was zijn door Wallner
geen resten van PDCB aangetoond.
Uit de kastverf of houtveredeling Hoewel er nog niet
veel onderzoek naar gedaan is, is het mogelijk dat uit
insecticide- of fungicide-houdende verf deze stoffen
overgaan in de was enlof honing. In het geval van
insecticidehoudendeverf zijn ook de bijen zelf in gevaar.
Let hier dus op bij de aanschaf.
Uit de kunstraat Zoals uit het bovenstaande duidelijk
is kan er in kunstraat het een en ander aan residuen
van bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Hierbij moet
vooral worden gedacht aan de vetoplosbare varroa-
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verschillende middelen in de kunstraat. Een opvallend
verschijnsel hierbij is dat hoewel broompropylaat na
1991 steeds minder gebruikt is het nog steeds in grote
hoeveelheden aanwezig is in de commerciele kunstraat
(zie grafiek). Dit zelfde geldt voor de aanwezigheid
van PDCB in de kunstraat. Ook hiervan worden
behoorlijke hoeveelheden gevonden (zie grafiek).
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Tijdens de honingoogst Het gebruik van chemische
repellents (b.v. carbol of spray) bij het afnemen van de
honingkamers kan vervuiling van de honing geven. Dit
geldt ook voor het overmatig gebruik van rook. In
beide gevallen worden geur enlof smaak van de
honing beïnvloed.
Andere vervuilingen die kunnen ontstaan tijdens de

honingoogst (bacteriën, haren, metaaldeeltjes etc.)
worden verderop in dit nummer besproken.

Conclusie en alternatieven
Tot slot kan worden opgemerkt dat de conclusie uit
het rapport van Liebefeld gerechtvaardigd is. De imkertechnische praktijk, vooral de ziekte- en plaagbestrijding
vormt de voornaamste bron van vervuiling van de
bijenproducten.
Zijn er alternatieven ? Ja, voor een groot aantal van de
besproken vervuilers zijn die er.
In plaats van de chemisch synthetische varroa
bestrijdingsmiddelen kunnen we nu de organische
zuren enlof thymol inzetten (altijd de gebruiksaanwijzingen volgen anders is ook hier het gevaar van
vervuiling aanwezig). Verder is er nog het uitsnijden
van darrenraat (voor een overzicht van de alternatieve
varroabestrijdingsmethoden: zie de folder van PPOBijen). Kunstraat dat vrij is van bestrijdingsmiddelen
komt ook steeds meer beschikbaar, vooral op de
Duitse markt, maar je kunt de bijen ook gewoon
natuurraat laten bouwen en dit eventueel omsmelten
om zelf kunstraat te maken.
Voor het gebruik van mottenballen (PDCB) tegen de
wasmot is het alternatief azijnzuur of het commercieële
product Mellonex dat Bacillus thuringensis bevat.
Tenslotte is het uitlaatbord of gewoon de veger een
bekend alternatief voor teveel rook of andere
chemsiche verdrijvingsmiddelen bij de honingoogst.

Demonstratiekast op het Deense eiland Samse. Foto gemaakt door mw. Veenhof uit Lunteren.
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