Katwijk, 25 ap
pril 2013

ddelen Luxa
an n.a.v. uittzending Trros Radar op 22-04-20113
Status insectenmid
Op maandag 22-04--2013 heeft de Tros in het TV-proggramma Radar de aandaacht gevestiggd op de
verhoogde wintersteerfte onder bijenvolken.
b
Deze wintersterfte kentt meerdere ooorzaken, waaronder
o.a. het gebrek aan bio-diversite
eit en de aa ntasting van
n bijenvolken
n door de vaarroamijt. Ook wordt
het gebrruik van bepaaalde bestrijdingsmiddel en genoemd
d als een mogelijke oorzaaak.
Er werd geen aandaccht geschonkken aan het feit dat bijen
nvolken steeds meer gesselecteerd worden op
de honin
ngopbrengstt, waarbij ee
en mogelijke “inteelt” oo
ok zwakkere bijenvolkenn kan opleve
eren. Ook
dit is een
n mogelijke verklaring
v
vo
oor de sterftee onder de bijenvolken.
b
De uitzeending van Tros
T
Radar ging
g
nagenoeeg alleen in op de groep bestrijdinggsmiddelen genaamd
g
‘neonico
otinoïden’ diee in de particuliere markkt verkocht worden.
w
Hierrbij is men ggeheel voorb
bij gegaan
aan de ttoelating van deze midd
delen door hhet CTGB en
n de daarbij behorende voorschrifte
en op de
verpakkiing die nagelleefd dienen te worden oom een juist gebruik te waarborgen.
w
Diverse p
producten die bij de tuin
ncentra wordden verkochtt zijn in beeld
d geweest.
Ook wij krijgen nu vragen overr onze midd elen waarbiij men verzo
oekt om te laten weten
n of onze
middelen deze stoffeen bevatten..
We kunn
nen laten we
eten dat de Luxan produucten geen neonicotinoï
n
den bevatteen.
g
middelen die op deezelfde, systtemische,
Daarnaaast bevinden zich in het Luxan assorttiment ook geen
basis weerken.
Een juistte toepassingg van bestrijd
dingsmiddel en volgens de
d voorschrifften op de veerpakking is van
groot beelang. In dat verband brengen wij graaag de campaagne ‘Bestrijding volgenss het boekje’’
nogmaals onder de aandacht
a
en laten wij weeten altijd be
ereid te zijn verkooptrain
v
ningen en
voorlichtting te geven
n over onze producten.
p
De uitzending van Trros Radar too
onde aan datt er op dit ge
ebied nog we
el het nodigee te verbeterren valt.
Met vrieendelijke groet,

Hans van
n Kampen
Algemeeen Directeur

