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Deze keer hebben we, vooral door het vele werk in het voorjaar, geen uitgebreid
informatief artikel. De tekst waar we aan werken zal voor de volgende nieuwsbrief
zijn... Er is wel een aankondiging, en we brengen verslag uit van de lopende jaarcursus.
Mensen die ook actief willen meewerken of meedenken aan de Werkgroep
Apicentrische Bijenteelt zijn hartelijk welkom. Stuur een email naar
info@hapicultuur.be of bel 048414dertigtachtig.

De Europese Commissie vaardigt een moratorium uit op het gebruik van 3
neonicotinoide pesticiden (clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid) voor een
periode van 2 jaar die ingaat in december 2013. Deze stoffen zullen vanaf dan enkel
nog gebruikt mogen worden in periodes waarin bijen niet actief zijn; voor wintergraan
bijvoorbeeld zullen ze nog wel gebruikt worden. Ze worden enkel nog toegelaten voor
professioneel gebruik, wat betekent dat particulieren ze niet meer in de handel zullen
vinden. Het product kan nog wel in boomgaarden gebruikt worden, maar enkel na de
bloeiperiode. Zaadbehandeling met de drie producten is eveneens verboden. Planten
die in serres worden gekweekt kunnen nog wel behandeld worden.
De lidstaten moeten volgens het nieuwe voorstel hun regelgeving aanpassen. De nieuwe
regelgeving zou in het najaar van kracht worden. De lidstaten moeten ook de effecten
monitoren. Zo moeten ze informatie verschaffen over de bodemkwaliteit, het
grondwater, het effect op vogels, zoogdieren en op andere bestuivers dan
honingbijen.
Hoewel deze maatregel toe te juichen valt, is het niet zo dat nu ineens alles beter zal
gaan. De landbouwers worden nog steeds enkel geïnformeerd door de chemische
industrie (de producenten van landbouwgif hebben ook een groot gedeelte van de
zadenhandel in handen) en al heeft het gebruik van pesticiden vaak geen invloed op de
opbrengst van gewassen, toch blijft de overtuiging bestaan dat er minder geoogst zal
kunnen worden als deze stoffen niet meer gebruikt worden.
Een ander belangrijk aspect van dit moratorium is dat het besef bij de meerderheid
van de bevolking toeneemt dat de manier waarop we nu ons voedsel produceren
helemaal niet duurzaam is. Hopelijk resulteert dit ook in een toename van het gebruik
van biologische producten en van het aantal mensen dat zelf groenten en fruit telen
voor eigen gebruik.
Voor de (apicentrische) bijenteelt is dit ook een stap vooruit. Of het een belangrijke
stap is zal nog blijken, maar het uiteindelijke resultaat is ook afhankelijk van onze
inzet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bijen niet enkel verzwakken door de

verminderde biodiversiteit, het gebruik van pesticiden en acariciden, en de invloed
van parasieten en virussen; ook het toedienen van suikersiroop compromitteert het
vermogen van de bijen om om te gaan met pesticiden en pathogenen. (Honey
constituents up-regulate detoxification and immunity genes in the western honey bee
Apis mellifera" - Wenfu Mao, Mary A. Schuler, May R. Berenbaum. Op deze link vindt
je de pdf van het volledige verslag: http://bee-quick.com/reprints/Mao-SchulBren.pdf)

Aankondiging:
Op 18 mei begint in Gent een cursus "Natuurlijk imkeren in de Stad". Deze cursus van
10 zaterdagen gaat door bij Troubadour, Steenaardestraat 10 te St.-Denijs-Westrem
op18/5, 1/6, 22/6, 13/7, 3/8, 24/8, 14/9/2013 en 8/3,22/3 en 12/4/2014. Dit is een
organisatie van Bee Yourself, de cursus wordt gegeven door Ruben Joos met een
aantal gastsprekers. De prijs bedraagt 350 €. (inbegrepen: koffie, thee en water met
versnapering; en een startersvolk dat iedere deelnemer meekrijgt na de cursus)
Max.15 deelnemers
Inschrijving is compleet na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening nr.
BE 8916 3409 1939 op naam van Bee Yourself, Grotekapellelaan 55, 9340 Lede.
Gelieve u ook aan te melden bij info.beeyourself@gmail.com

Verslag:
De Apicentrische Bijenteelt Cursus (ABC) die voorbije winter begon telt 25
deelnemers in 2 locaties. (15 in Stekene en 10 in Schriek) Deze praktische cursus is
helemaal anders opgevat dan de meeste imkeropleidingen: er wordt begonnen met het
bouwen van de eigen kast(en) en deze worden daarna meteen bevolkt. De cursisten
krijgen dus al aan het begin hun bijenvolk, en worden op maandelijkse samenkomsten
begeleid.
Ondanks het feit dat het grootste gedeelte van de ABC-deelnemers geen ervaring
had met bijen, is het inbrengen van de aangekochte naakte kunstzwermen zeer vlot en
succesvol verlopen. Zover zijn we dus, en iedereen is heel blij dat er nu bijen in hun
kast zitten.

We zijn ook volop bezig met het zaaien en planten van drachtplanten. Trouwens, als er
iemand plots te weinig Phaceliazaad zou hebben mag die gerust Luc Pintens
contacteren. (048414dertigtachtig) We hebben nog meer dan 15 kilo over, en die
krijgen we zelf moeilijk verwerkt dit jaar.
We kunnen gerust zeggen dat alle deelnemers aan deze jaarcursus zéér gemotiveerde
mensen zijn. Zij zijn gezegend met een enthousiasme en een passie voor bijen nog
voor dat ze ermee begonnen. Dat gaat wat worden !

De presentatie "Bijgericht Bijhouden, naar een duurzame toekomst met
Apicentrische Bijenteelt" wordt momenteel geactualiseerd en bijgewerkt. Dit
blijft dus een aanrader om op bijeenkomsten van plaatselijke afdelingen dieper in
te gaan op de duurzaamheid van onze imkerpraktijk en -methodes. Deze
voordracht kan georganiseerd worden met ondersteuning van het Ministerie van
Landbouw, afdeling duurzame ontwikkeling. Stuur een email naar
info@hapicultuur.be voor meer inlichtingen en concrete afspraken.

