
 

Pesticiden op bloembollen: catastrofaal voor bijen. 

Opgepast! Op tal van plaatsen wordt een inspanning geleverd om openbaar groen aantrekkelijk 
in te richten voor vlinders en bijen. Maar veel van de bloembollen en planten die te koop zijn 
bij het tuincentrum zitten boordevol pesticiden, blijkt uit onderzoek van Greenpeace.  
 

Het bijenvolk sterft door gif in planten en bloembollen. 

Greenpeace liet 69 planten onderzoeken op 400 verschillende soorten pesticiden en de 
resultaten zijn schokkend. Slechts één monster bevatte geen enkel bestrijdingsmiddel; op alle 
andere monsters trof Greenpeace schadelijke bestrijdingsmiddelen aan. Ook zijn pesticiden 
gevonden die in Nederland (en België) verboden zijn.  
 
Een deel van de bestrijdingsmiddelen valt onder de noemer neonicotinoïden (hoge dosis in 
luizenverdelgers en mierlokdozen die gebruikt worden in tuincentra), een 
insectenbestrijdingsmiddel dat systemisch werkt. Dit houdt in dat het middel in de hele plant 
zit. Zaden worden in deze insecticide gedoopt, wat tijdens de groei door de hele plant 
verspreid wordt.  
 
Deze insecticiden zijn zeer schadelijk voor bijen. In Duitsland werden bijen uitgerust met een 
zendertje. Zo konden ze goed worden gevolgd. Hieruit bleek dat bijen die blootgesteld waren 
aan thiacloprid (een neonicotinoïde) de weg naar de korf niet meer weten. Zo kunnen ze het 
verzamelde voedsel niet naar de korf brengen en sterft het hele bijenvolk.  
 
Volgens Kees Kodde , campagneleider bij Greenpeace, zijn neonicotinoïden voor bijen 7000 
keer giftiger dan DDT, een inmiddels berucht en verboden bestrijdingsmiddel. Bijen krijgen 
deze stoffen niet alleen binnen via nectar en stuifmeel, maar ook via vervuild 
oppervlaktewater en vocht dat planten uitscheiden. Het duurt tot 3 jaar vooraleer de giftige 
stoffen in de bodem gehalveerd zijn. 

(bron: www.radartv.nl) 
 
Alertheid bij de aankoop van planten is noodzakelijk.  

Biologisch geteeld plantgoed en bloembollen zijn van levensbelang voor bijen en bij gevolg ook 
voor bestuiving en onze voedselproductie.  Leveranciers en telers van biologische bollen en 
planten zijn zeer schaars in Vlaanderen.  

Enkele verkoopadressen voor bestellingen of meer informatie: 

http://www.ecoflora.be 

http://winkel.natuurpunt.be 

http://biozaadgoed.be 

http://www.ecoflora.be/
http://winkel.natuurpunt.be/

