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Als gevolg van de vogelsterfte in de herfst van 1968:

Verdere beperkingen voor het gebruik van

bestrijdingsmiddelen

Ten antwoord
op vragen van de leden der Tweede Kamer mej. Barendregt

(p.v.d.a.), en de heren Van der Lek (p.s.p.) en Wiebenga (p.s.p.) deelde

minister Lardinois mee, dat uit de voorlopige resultaten van het onderzoek

inzake de doodsoorzaak van roofvogels in het najaar van 1968 aanwijzingen

zijn verkregen, dat bepaalde zaaizaadontsmettingsmiddelen van granen daarbij

een rol hebben gespeeld. Andere faktoren, zoals de late zaai als gevolg van

ongunstige weersomstandigheden, maar ook het toepassen van bepaalde nieuwe

zaaitechnieken hebben het ongunstige effekt waarschijnlijk nog vergroot.

De minister antwoordde voorts thans voldoende grond aanwezig te achten voor

het treffen van nadere wettelijke maatregelen. Het lag daarom in zijn voor-

nemen (waaraan hij inmiddels uitvoering heeft gegeven red.) om het reeds

bestaande verbod voor het toepassen van aldrin, dieldrin en heptachloor (zgn.

gechloreerde koolwaterstoffen) ten behoeve van tijdens het voorjaar uit te

zaaien granen en peulvruchten uit te breiden tot de in de rest van het jaar
uit te zaaien granen.

Een voorbehoud meent de minister daarbij te moeten maken voor de bestrijding
van de smalle graanvlieg. Mocht namelijk blijken dat de aantasting door dit

schadelijke insekt zich gedurende de komende jaren verder uit breidt, dan zal

De minister van Landbouw en Visserij streeft er ernstig naar voor het gebruik
van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw een beleid te voeren, dat recht

doet wedervaren aan de daarbij betrokken - soms tegenstrijdige - belangen
van de landbouw en de natuur. Dit werd meegedeeld in de Staatscourant van

24 juli j.l. Er werd aan toegevoegd dat interdepartementaal overleg gaande is

over een aantal wijzigingen in de Bestrijdingsmiddelenwet, teneinde de terug-
houdendheid bij de toelating van bestrijdingsmiddelen, waar nodig en verant-

woord, nog te versterken.

Deze mededeling werd toegevoegd aan de aankondiging dat de minister, naar

aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de doodsoorzaak van

roofvogels in het najaar 1968 - met name in Zeeland - nadere maatregelen
zal treffen tot beperking van het gebruik van bepaalde chemische middelen bij

de bestrijding van plantenziekten en insektenplagen.
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overwogen moeten worden in hoeverre op genoemd verbod moet worden terug-

gekomen. Inmiddels zal het onderzoek naar de bestrijding ervan met alterna-

tieve middelenworden versterkt.

Het is voorts de bedoeling van de minister dat ook het gebruik van methylkwik-

verbindingen als zaadontsmetters van zaaigranen vanaf deze herfst niet meer

zal zijn toegestaan. Een uitzondering moet hierbij worden gemaakt voor de

behandeling van zaaizaad dat bestemd is voor vermeerderingsdoeleinden, ten

einde te kunnen voldoen aan nationaal en internationaal gehanteerde strenge

keuringsnormen met betrekking tot bepaalde schimmelziekten, zoals stuifbrand

en steenbrand. (Het betreft hier een oppervlakte die slechts 5 pet bedraagt van

het totale met granen beteelde areaal).
De minister voegt hier aan toe, dat het overigens niet juist is, dat in Zweden

alle organische kwikverbindingen zijn verboden; ook daar betreft de restrictie

uitsluitend de methylkwikverbindingen.

De vraag of de minister reeds in staat is een overzicht te geven van de totale

geconstateerde vogelsterfte in Nederland gedurende een bepaalde periode (b.v.

van 1 sept. 1968 tot 1 maart 1969) wordt ontkennend beantwoord. De minister

voegt hieraan toe dat een nadere beschouwing omtrent deze sterften t.z.t. zal

worden gegeven door de Werkgroep Vogels en Zoogdieren van de TNO-

commissie Nevenwerking Bestrijdingsmiddelen. Naar de indruk van des-

kundigen, aldus minister Lardinois, is de sterfte in de periode 1 september

1968-1 maart 1969 minder ernstig geweest dan in het voorjaar van 1967.

Wij hebben in Het Vogeljaar (deze jaargang, blz. 53 e.v.) vrij uitvoerig mel-

ding gemaakt van het onderzoek dat de Werkgroep Vogels en Zoogdieren van

de TNO-commissise Nevenwerking Bestrijdingsmiddelen had verricht naar de

oorzaak van in de winter 1968/1969 geconstateerde sterfte van vogels, waarvan

alleen al in Zeeland een tweehonderd stootvogels en uilen het slachtoffer zijn

geworden.

Het verheugt ons thans mededeling te kunnen doen van maatregelen, die de

minister van Landbouw en Visserij naar aanleiding van dit onderzoek heeft

afgekondigd. Het verbod van het gebruik van aldrin, dieldrin en heptachloor

voor ontsmetting van zaaigranen in het voorjaar heeft verblijdend gunstig

gewerkt. Wij hopen van harte dat de thans getroffen maatregelen tot gevolg
zullen hebben, dat de in 1968/1969 geconstateerde sterfte tengevolge van de

ontsmetting van najatrsinzaai zich niet zal herhalen.

K.Z.


