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Aanleiding
In het kader van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is de werkgroep actuele vraagstukken
opgericht. Deze werkgroep richt zich op het zoeken naar oplossingen voor actuele vraagstukken die zich
in de praktijk voordoen. Vanuit deze werkgroep is de volgende kennisvraag gesteld:
Welke risicobeperkende maatregelen zijn er beschikbaar voor de agrarische ondernemer en het
Ctgb om de eventuele risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor vogels en zoogdieren te
voorkomen of te verminderen?
De vraag richt zich op risicobeperkende maatregelen die het Ctgb kan meenemen in de risicobeoordeling
en kan opnemen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift. Doel is daarbij het minimaliseren van de risico’s als
een middel daadwerkelijk wordt gebruikt. Het Ctgb gebruikt al een lijst met maatregelen die kan worden
opgelegd. Deze lijst is bij deze notitie toegevoegd als bijlage. Aanvullend heeft LNV gevraagd om een
overzicht met mogelijke aanvullende opties en aan te geven hoe kansrijk ze zijn en wat er nodig is om
deze maatregel verder in te vullen.
Aanpak
Voor het opstellen van de lijst met nieuwe maatregelen is gesproken met Emily McVey (Ctgb) over de
huidige toelatingsmethodiek, en de daarbij van toepassing zijnde mitigerende maatregelen. Op basis
hiervan is vervolgens een lijst opgesteld waarbij een aantal overwegingen zijn meegenomen zoals hierna
verwoord.
Overwegingen bij opstellen van overzicht
Het beschermdoel voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen v.w.b. zoogdieren en vogels is dat
er geen zichtbare mortaliteit bij individuele vogels dan wel zoogdieren mag optreden en dat er ook geen
lange-termijn gevolgen zijn op hun voorkomen en diversiteit. Dit houdt in dat het behandelde veld geen
ecologische ‘sink’ mag zijn, waarvan de mogelijk beïnvloedde lokale populatie weer wordt aangevuld
vanuit de meta-populatie buiten het veld. Een zogenaamde ‘ecologische sink’ is een op het eerste oog
geschikte habitat voor dieren, die er door worden aangetrokken. Op de locatie zijn echter andere
factoren aanwezig, zoals bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, die de populatie
kunnen aantasten. De lokale effecten hebben daarbij een aanzuigende werking naar de omliggende
populaties.
De benadering in de risicobeoordeling voor vogels en zoogdieren is wezenlijk anders die van bijvoorbeeld
niet-doelwit evertebraten en bodemorganismen. Voor evertebraten worden tot op zekere hoogte lokale
effecten toegestaan mits herstel van de lokale populatie binnen een vooraf vastgestelde termijn
plaatsvindt. In een dergelijke situatie kunnen bijvoorbeeld spuitvrije zones gebruikt worden, of niet in
productie zijnde percelen1, als bron voor herstel voor evertebraten populaties. Momenteel dienen
dergelijke niet in productie zijnde locaties alleen als (tijdelijk) schuilplaats voor vogels en zoogdieren.
Herstel van een mogelijk aangetaste populatie in een behandeld veld kan niet vanuit dergelijke plaatsen
plaatsvinden omdat 1) de populatie in dergelijke niet behandelde delen te klein is om als bron te dienen
voor herstel in behandelde velden maar zeker ook omdat 2) dan het beschermdoel van “geen lokaal
zichtbaar effect” niet gehaald wordt.

1

het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (GLB ) stelt dat 5% van het areaal van bedrijven met een areaal van meer
dan 15ha niet voor de productie van landbouwgewassen mag worden gebruikt
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Bij evertebraten zoals insecten en wormen wordt onderscheid gemaakt in beschermingsniveau tussen incrop (in het behandelde veld) en off-crop (buiten het behandelde veld). Evertebraten hebben doorgaans
een klein ruimtegebruik, ook al kunnen die op individueel niveau ook een grotere range omvatten (bijv
bijen). Voor vogels en zoogdieren is de scheiding tussen on/off crop niet van toepassing, omdat de
meeste soorten een groter individueel ruimtegebruik hebben dan het perceel. Gegeven dat er geen
(zichtbaar) effect op vogels dan wel zoogdieren mag optreden, komt mitigatie bij vogels en zoogdieren
daarom in principe neer op het vermijden van contact tussen het toegepaste middel en het individuele
organisme (vermijden van risicovolle blootstelling). Dit is conceptueel anders dan in geval van
evertebraten waarbij de focus ook kan liggen op herstel van de populatie (kortdurende effecten).
In geval van zoogdieren en vogels dienen mitigerende maatregelen daarom gericht zijn op individuen,
waarbij niet alleen de organismen “in” het behandelde veld van belang zijn maar ook die in de directe
omgeving, afhankelijk van de ecologie van de soort. Deze individuen vormen samen namelijk één
populatie die niet te onderscheiden is in een deel dat ‘in’ het veld zit en een deel dat zich ‘buiten’ het veld
bevindt. Voor sessiele2, minder mobiele soorten als de veldmuis, waarvan de home range vaak binnen
een perceel is, hoeft minder rekening gehouden te worden met individuen van het deel van de populatie
buiten het perceel. Echter, bijvoorbeeld bosmuizen en andere zoogdieren, en zeker ook vogels hebben
een ruimere home range, en een diverser habitat-gebruik. Voor deze mobielere soorten dienen daarom
ook individuen van het deel van de populatie in de nabije omgeving van het te behandelen perceel te
worden beschouwd om zichtbare effecten te voorkomen.
Als er beleidsmatig ruimte zou worden gemaakt om de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen
ruimtelijk/temporeel in te vullen zou het mogelijk kunnen worden om on/off crop meer te differentiëren
en zou er meer ruimte kunnen komen voor mitigerende maatregelen. Dit is tot op heden nog niet
uitgewerkt. Het is mogelijk dat ontwikkelingen binnen de EU rond de herziening van de EFSA ‘birds and
mammal guidance’ hiertoe kunnen leiden. Dit is op dit moment nog niet duidelijk en daarom niet
uitgewerkt in deze notitie.
Verjagen van het veld is geen toegestane mitigerende maatregel. Mogelijk dat er manieren zijn om
velden waarop middelen gebruikt worden minder attractief te maken voor vogels/zoogdieren. Dit zou in
principe geen verjaging zijn. Maar dit vraagt heel specifiek maatwerk, afhankelijk van de ecologie van de
non-target soorten. Hier is geen generieke aanpak op mogelijk.
In de toelatingsbeoordeling wordt nu uitgegaan van orale blootstelling. Er wordt in de risicobeoordeling
aangenomen dat deze route tevens beschermend is voor de dermale (overspray) blootstelling. De
ecotoxicologische testen die ten grondslag liggen aan de risicobeoordeling zijn dan ook gebaseerd op
blootstelling via voedsel. Publicaties over blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van bijvoorbeeld
vleermuizen (Hernández-Jerez et al. 2019) en hazen (Mayer et al. 2020) laten zien dat dermale
blootstelling als gevolg van over-spray van de dieren een relevante route kan zijn. Deze
blootstellingsroute is daarom ook opgenomen in de tabel van mitigerende maatregelen.
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Lokaal met een klein territorium
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Overzicht van toepassingen en mogelijke mitigatie maatregelen. Deze zijn allemaal gericht op het minimaliseren van de in-crop blootstelling van
vogels/zoogdieren omdat er altijd er altijd vogels/zoogdieren in crop verwacht kunnen worden.
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Weidevogels

Weidevogels, haas,
veldmuis, ree?
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Bijlage A Ctgb lijst met huidige risicobeperkende maatregelen vogels/
zoogdieren
50 ECO Om [de vogels/ de zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden
ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook [op de kopakker/ in de potgrond] is
ondergewerkt.
51 ECO Om [de vogels/ de zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
52 ECO Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode [noem de periode, bijvoorbeeld februari t/m
oktober].
53 ECO Om [de vogels / de zoogdieren] te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan [in de
periode februari-mei ] / [ indien een interval van 14 dagen tussen de toepassingen in acht
wordt genomen] / [wanneer het bladerdek gesloten is (BBCH 40, 90% van de planten raakt
elkaar in de rij)].
54 ECO Om [de vogels / de zoogdieren] te beschermen moet u direct na toepassing beregenen. Na
beregening mag geen granulaat meer zichtbaar zijn.

6

