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Betreft : update situatie kleine bijenkastkever in Zuid-Italië

Hierbij wenst het FAVV een update te geven van de situatie aangaande de kleine
bijenkastkever (Aethina tumida) in Zuid-Italië.
In 2016 werden tot dusver al meer dan 30 nieuwe haarden van de kleine
bijenkastkever aangetroffen in Calabrië. De situatie in Zuid-Italië blijft bijzonder
ernstig. De kans is reëel dat de kleine bijenkastkever zich vanuit de aangetaste regio
verder zal verspreiden doorheen Europa.
Gezien dit risico is het FAVV gestart met een actieve bewaking van de kever. Er
werden 8 risicogebieden bepaald in de nabijheid van internationale havens en
luchthavens (risico op insleep van de kever in zendingen bijen, bijenmateriaal,
exotisch fruit, groenten, hout, enz.). Per risicogebied werden 3 zogenaamde
‘sentinelbijenstanden’ uitgekozen om van dichtbij op te volgen. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van het HealthyBee-project, dat afgelopen september van start ging,
om elk van de 200 gecontroleerde bijenstanden te inspecteren op de mogelijke
aanwezigheid van de kleine bijenkastkever. Elk van de 200 bezochte imkers ontving
ook een informatiefiche over de kleine bijenkastkever, die eveneens beschikbaar is op
de bijenteeltpagina’s van de FAVV-website.
Daarnaast werkt de crisiscel van het FAVV aan een draaiboek met maatregelen om de
kever te bestrijden wanneer deze in België zou opduiken.
Hierbij wenst het FAVV alle imkers nogmaals ter herinneren aan de regels die bestaan
voor het internationaal verkeer van bijen. Bijen moeten steeds vergezeld gaan van
een gezondheidscertificaat wanneer zij worden binnengebracht in of uitgevoerd uit
België. De invoer van bijen uit de besmette regio in Zuid-Italië is minstens
verboden tot het voorjaar 2017. Gezien de huidige situatie in de regio zal dit verbod
meer dan waarschijnlijk verlengd worden.
De invoer van bijen uit niet-EU-landen (“derde landen”) is beperkt tot enkele landen
die werden opgelijst door de Europese Commissie. Landen waar de kever voorkomt,
worden onmiddellijk van deze lijst geschrapt.
Het binnenbrengen van “vreemde” bijen en “vreemd” (bijen)materiaal op de bijenstand
moet, ongeacht de herkomst ervan, steeds met de nodige voorzichtigheid gebeuren.

Voor de meest actuele stand van zaken, kan u steeds terecht op de bijenteeltpagina’s
van de FAVV-website.
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