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Actueel

Bluetongue bij schapen en runderen

Een nieuwe ziekte…?

Op 16 augustus werd vanuit het oosten van de provincie Luik bij het FAVV melding gemaakt 
van een “vreemde” ziekte bij runderen en schapen. Ze kregen plotseling vreemde letsels aan de 
muil, die vlug verzweerden. Andere symptomen waren o.a. letsels aan de poten, opgezwollen 
uiers, … Sommige dieren stierven er zelfs aan. Eerst werd gedacht aan een soort schimmelin-
fectie, maar toen op 17 augustus vanuit Nederland een vermoeden van bluetongue gesigna-
leerd werd bij twee kudden schapen (hetgeen later bevestigd werd), werd ook hier meer in 
die richting gedacht. Een monster werd naar het CODA gestuurd (centrum voor Onderzoek in 
diergeneeskunde en Agrochemie te Tervuren) dat de diagnose van bluetongue bevestigde op 
18 augustus. Onmiddellijk werden een aantal maatregelen genomen (zie verder).

Vreemde variant

Bluetongue (of catarrhaalkoorts) is een door insecten overgedragen virusziekte bij herkau-
wers, die vooral bij schapen acuut is, met de hierboven beschreven symptomen en soms een 
blauwe, opgezwollen tong (vandaar de naam). De ziekte komt normaal voor in de band tussen 
35° zuiderbreedte en 40° noorderbreedte, het verspreidingsgebied van de vector (insecten 
van de Culicoïdes-familie). De afgelopen jaren zijn echter in verschillende Europese landen 
(Bulgarije, Griekenland, Italië, Joegoslavië, Macedonië, Kosovo, Corsica (Frankrijk)) ten noorden 
van deze band, gevallen van bluetongue geconstateerd. Eén van de mogelijke hypotheses was 
dat door de aanhoudende warme periode deze zomer, de mug tot onze gebieden is kunnen 
doordringen. Dit kan via de wind, maar ook via transport van bijvoorbeeld goederen of dieren 
gebeurd zijn. Er was echter iets vreemd aan de hand. Waar in Zuid-Europa de symptomen 
vooral bij schapen worden waargenomen en nauwelijks bij runderen, kwamen hier de symp-
tomen bij runderen en schapen ongeveer in gelijke mate voor. Bovendien had het CODA reeds 
vroeg het virus kunnen isoleren en het serotype ervan (nr 8) kwam tot op heden niet in Europa 
voor. Vermoedelijk is een besmette herkauwer of een Culicoïdes mug die het virus bevatte, 
vanuit Afrika naar Europa gebracht. De besmetting is dan mogelijk hier opgepikt door een 
inheemse mug, die gezorgd heeft voor de verdere verspreiding. Maar zeker weten we dit nog 
niet, wetenschappers zijn dit nog aan het onderzoeken.

Culicoïdes-muggen worden vaak aangetro� en rond veehouderijen en bijvoorbeeld in natte gebieden. 
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Vervolg actueel

Dossier bluetongue

Ongevaarlijk voor mensen

Het virus is helemaal niet gevaar-
lijk voor mensen. Alleen herkau-
wers worden ziek van het virus. 
Het is ook ongevaarlijk voor 
andere dieren. Het virus wordt 
tussen herkauwers overgedra-
gen uitsluitend via besmette 
Culicoïdes muggen of via besmet 
sperma. Gewoon contact tussen 
herkauwers onderling stelt geen 
enkel probleem, ook niet als deze 
besmet zouden zijn.

Bluetongue wordt alleen over-
gebracht door bepaalde mug-
gensoorten, de culicoïdes. Dit is 
niet de mug die mensen steekt. 
De muggen worden vaak aange-
troJ en rond veehouderijen en 
bijvoorbeeld in natte gebieden. 
Voor de voortplanting hebben ze 
vochtige, warme en humusrijke 
grond nodig, waar hun eitjes en 
larven tot ontwikkeling kunnen 
komen. Op deze plaatsen kan 
gebruik gemaakt worden van 
insecticiden om de muggenpopu-
latie te decimeren of uit te roeien. 

De OIE-lijst

Bluetongue is opgenomen 
in de lijst van het OIE (O�  ce 
Internationale des Epizooties, 
het internationaal bureau voor 
besmettelijke dierziekten). De ziek-
ten op die lijst zijn besmettelijke 
ziekten die zich snel verspreiden, 
onafhankelijk van landsgrenzen, 
die socio-economische schade 
veroorzaken of die grote conse-
quenties hebben voor de volks-
gezondheid, en die van belang 
zijn voor de internationale handel 
in dieren en dierlijke producten. 
Lijst A ziekten zijn aangifteplichtig. 
Dit houdt in dat een verdenking 
van besmetting onmiddellijk door 
de veehouder of de dierenarts 
gemeld moet worden aan de 
bevoegde inspecteur-dierenarts. 
Als de besmetting door laboratori-
umonderzoeken wordt bevestigd, 
moet de uitbraak binnen de 24 uur 
door de overheid gemeld worden 
aan de OIE en aan de Europese 
Unie. De OIE en de EU verspreiden 
de informatie naar andere landen. 
De maatregelen die tegen deze 
ziekten worden ingezet hebben 
als doel het uitroeien van de 
ziekten. Dit betekent ook dat de 
maatregelen die genomen worden 
in de verschillende lidstaten nage-
noeg dezelfde zijn.

We willen nogmaals benadrukken 
dat bluetongue geen implicaties 
heeft op de volksgezondheid. De 
economische gevolgen kunnen 
echter aanzienlijk zijn als de ziekte 
zich verder verspreidt. De maatre-
gelen die het FAVV ter bestrijding 
van de ziekte heeft genomen 
werden dan ook bepaald in 
nauw overleg met de Europese 
Commissie, de andere getroJ en 
lidstaten en de sector zelf.

Maatregelen

Om de verspreiding van de ziekte 
te beperken, werden overeenkom-
stig de Europese regelgeving en 
net zoals in de andere 

getroJ en lidstaten zoals 
Nederland en Duitsland onmiddel-
lijk een aantal zones afgebakend:

•  een 20-km-zone : het gebied 
binnen een straal van 20 km 
rond het getroJ en bedrijf (of 
de getroJ en bedrijven)

•  een beschermingsgebied 
(straal van 100 km rond de 
getroJ en bedrijven)

•  en een toezichtgebied (150 km 
rond de getroJ en bedrijven).

De ziekte verspreidde zich 
evenwel snel en al vlug werd 
het toezichtgebied opgeheven : 
buiten de 20-km zone is de rest 
van het Belgische grondgebied 
dus beschermingsgebied. In deze 
gebieden zijn de bewegingen 
van herkauwers aan beperkingen 
onderworpen, in de 20 km zone 
meer dan in het beschermingsge-
bied (al werden in overleg met de 
sector en na toestemming van de 
Europese Commissie er intussen 
een aantal versoepelingen door-
gevoerd). 

Op het moment van schrijven (30 
oktober) is het grootste deel van 
het Belgische grondgebied 20-km-
zone en werden er 476 haarden 
van bluetongue bevestigd.

Tegen de ziekte zelf bestaat er 
geen speci� eke behandeling. De 
maatregelen omvatten verder dan 
ook vooral de bestrijding van de 
muggen die de ziekte overbren-
gen: behandeling van de dieren 
zelf, de voertuigen waarmee ze 
vervoerd worden en de omgeving 
van de stallen met insecticiden 
die de muggenpopulatie moeten 
verminderen. 

Een gedetailleerd overzicht van 
de maatregelen, de afgebakende 
gebieden, veelgestelde vragen en 
de lijst met toegestane biociden 
kan u raadplegen op de website 
van het FAVV( http://www.favv.be/
crisis/sa-blueT/catarrhale_nl.asp).

Eén van de mogelijke symptomen van Bluetongue… (Foto: ARSIA)

Het virus BT8, geïsoleerd door het CODA
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En verder?

Over het waarom en hoe deze ziekte in onze con-
treien de kop heeft opgestoken bestaan nog veel 
onzekerheden: al werd intussen een overbrenger 
van de ziekte geïdenti� ceerd (zie kaderstukje), is nog 
niet geweten of ook niet andere soorten muggen 
bij de overdracht van de ziekte betrokken zijn. Zo 
is het verdere verloop van de ziekte ook moeilijk te 
voorspellen, maar het zou best wel eens kunnen dat 
de ziekte de winter niet zal overleven.  De muggen 
planten zich niet voort bij lage temperaturen en de 
wijP es steken dan ook niet (ze hebben het bloed 
nodig voor de eieraQ eg). Het virus zelf blijft maar 100 
dagen in het bloed van besmette dieren, dus een 
normale winter zou voldoende moeten zijn om de 
ziekte te elimineren.

Op langere termijn zou eventueel vaccinatie kunnen 
overwogen worden (maar er zal moeten rekening 
gehouden worden met de verhouding kosten/
baten). Op dit moment is vaccinatie niet aan de orde 
omdat er gewoon nog geen vaccin voor deze variant 
van bluetongue (serotype 8) bestaat…

Een overbrenger geïdenti# ceerd

Net voor het in druk gaan vernemen we dat een 
vector of overbrenger van de blauwtongziekte geïden-
ti� ceerd zou zijn. Dat heeft de Wereldorganisatie voor 
dierengezondheid (OIE) bekendgemaakt. 

Het zou gaan om Culicoïdes dewul� , dit zijn knutten, 
zeer kleine in zwermen optredende bloedzuigende 
mugjes, die aangepast zijn aan het Euopees klimaat en 
dus kunnen overwinteren. Het valt niet uit te sluiten 
dat nog andere varianten van de Culicoïdes betrok-
ken zouden zijn bij de verspreiding van de ziekte. Het 
virus zou zich dus in principe over heel Europa kunnen 
verspreiden.

In hoeverre  de ziekte echter daardoor een normale 
winter zou kunnen overleven valt nog te bezien. 
Aangezien het virus maar 100 dagen in het bloed 
van besmette dieren aanwezig blijft en de muggen 
in de winter niet (of veel minder) steken, blijven we 
voorlopig (met enige voorzichtigheid) van deze stel-
ling uitgaan.

Meer informatie, zoals de afbakening van de 20 
km-zone en het beschermingsgebied, de lijst van toe-
gelaten insecticiden en een overzicht van veelgestelde 
vragen kan u terugvinden op de website van het FAVV 
www.favv.be (klik op de link “Bluetongue”).

Telefonisch kan u met uw vragen terecht bij het 
Meldpunt op het nummer 0800 13 550.

Agenda

Interpom en Kokerello

Dit najaar zijn we achtereenvolgend te gast op 
Interpom-Primeurs (zondag 26 tot en met dinsdag 
28 november in Kortrijk Xpo) en Kokerello (zaterdag 
2 tot en met maandag 4 december in Flanders Expo 
te Gent).

Interpom is een internationaal vermaarde vakbeurs 
voor de aardappel- en groentensector waar de hele 
� lière aan bod komt: van pootgoed over meststoJ en, 
grondbewerkingsmachines, sorteer- en verpakkings-
machines, verwerking, tot het afgewerkte product 
(zei daar iemand “frieten” ?). Deze beurs richt zich 
speci� ek naar de professionelen uit deze sectoren.

Kokerello pro� leert zichzelf dan weer als “het 
culinaire evenement voor gastronomen, � jnproe-
vers, foodies en andere lekkerbekken” met o.a. 
kookdemonstraties van Belgische topchefs. Het 
Voedselagentschap zal er opnieuw staan met tips en 
raadgevingen voor het veilig en hygiënisch bereiden 
en bewaren van voedingswaren. Breng er ons eens 
een bezoekje!

En in Januari zijn we dan weer present op 
AgriQ anders, maar daarover meer in het december-
nummer.

Info: www.interpom.be en www.kokerello.be.

Een Culicoïdes-mug
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Feiten en cijfers

Genetisch gemodi# ceerde rijst

Genetisch gemodi+ ceerde organismen (GGO’s) zijn organismen waarvan het genetisch mate-
riaal (DNA) gewijzigd werd op een manier waarop dit in de natuur niet zou gebeuren Deze 
techniek, die ook soms “moderne biotechnologie” genoemd wordt, maakt het mogelijk om wel-
bepaalde genen van het ene naar het andere organisme over te brengen, zelfs tussen verschil-
lende soorten. Deze “genetische manipulatie”, voor het eerst toegepast in de jaren ’70, is een 
van de nieuwste methoden om aan micro-organismen, planten en dieren nieuwe eigenschap-
pen te geven. In tegenstelling tot andere methoden van genetische verbetering is het gebruik 
van deze technologie in Europa strikt gereglementeerd. Voordat een genetisch gemodi+ ceerd 
product of organisme binnen de Europese Unie op de markt gebracht mag worden, moet het 
eerst een goedkeuringsprocedure doorlopen waarbij de impact op de gezondheid van mens en 
dier en op het milieu zorgvuldig onderzocht wordt.

De meeste GGO’s zijn genetisch 
gemodi� ceerde planten, waar-
onder maïs-, soja-, koolzaad- en 
katoenvariëteiten. Meestal werden 
deze soorten genetisch gewijzigd 
om een grotere weerstand te 
bieden tegen sommige insecten, 
of ook wel om resistent te worden 
tegen sommige onkruidverdel-
gers.

Op 18 augustus van dit jaar lieten 
de Verenigde Staten van Amerika 
aan de Europese Commissie weten 
dat producten op basis van rijst, 
die verontreinigd was met de in 
Europa niet toegelaten gene-
tisch gemodi� ceerde rijst LL601, 
naar Europa konden uitgevoerd 
worden. Omdat de gegevens 
ontbraken om het risico van deze 
besmetting te evalueren werd het 
voorzorgsprincipe toegepast en 
heeft de Commissie bij hoogdrin-
gendheid een aantal maatregelen 
genomen omtrent de aanwezig-
heid van LL601 in rijstproducten.

Deze beslissing houdt in dat 
loten long grain rijst die vanuit 
de Verenigde Staten worden 
ingevoerd vergezeld moeten zijn 
van een analyserapport waaruit 
blijkt dat er geen besmetting is. 
Producten waarvoor dit rap-
port ontbreekt mogen niet in de 
handel gebracht worden. De lid-
staten moeten bovendien steek-
proefsgewijze controles uitvoeren 
op rijst uit Amerika die al voor 24 
augustus in de handel was, om 
zeker te zijn dat er geen genetisch 
gemodi� ceerde LL601-rijst in zit.

Op 14 september  publiceerde 

het Europese Voedselagentschap 
(EFSA), dat met de risico-evaluatie 
belast is, een eerste advies over 
LL601-rijst. Daarin werd gesteld 
dat de consumptie ervan niet 
onmiddellijk een probleem ople-
vert voor de voedselveiligheid. 
De besmetting waarvan sprake is 
bovendien uiterst gering.

Het Belgische Voedselagentschap 
heeft alle directe invoerders naar 
België van rijst uit de Verenigde 
Staten gecontroleerd. Alle andere 
operatoren in de voedselketen die 
met deze problematiek te maken 
hebben mogen trouwens ook 
alleen maar loten long grain rijst 
gebruiken of in de handel brengen 
als deze vergezeld zijn van een 
gunstig analyserapport. Het 
Agentschap controleert of deze 
maatregel gerespecteerd wordt.

We geven hierna enkele voorbeel-
den die de maatregelen van het 
Agentschap in het kader van deze 
problematiek illustreren.

1.  Op 19 september zonden de 
Nederlandse autoriteiten via 
het Rapid Alert System van de 
Europese Commissie (RASFF) 
de o�  ciële analyseresultaten 
door van een aantal loten uit 
de Verenigde Staten inge-
voerde rijst. Voor sommige 
loten waren de resultaten niet-
conform. Ook een lot dat voor 
België bestemd was werd door 
de Nederlandse autoriteiten 
niet-conform verklaard. Dit lot 
werd in zijn geheel door het 
Voedselagentschap in beslag 
genomen.

2.  Eén van de loten die al van 
voor 24 augustus in de handel 
was bleek na analyse positief 
te zijn. Het betrof een lot 
van 720 ton dat eind mei via 
Rotterdam naar Antwerpen 
werd ingevoerd. De over-
blijvende voorraden werden 
geblokkeerd (20 ton), maar dit 
betekent dat 700 ton al vanaf 
juni in de handel waren. Onder 
toezicht van het FAVV heeft de 
� rma onmiddellijk alle produc-
ten van dit lot die nog in de 
handel waren, teruggeroepen.

Later werden we ook nog ingelicht 
over loten deegwaren op basis van 
rijst van Chinese origine die met 
een niet-toegelaten GGO besmet 
waren. Via het Rapid Alert System 
van de Europese Commissie werd 
ons land op de hoogte gebracht 
dat sommige van deze loten in 
België werden verdeeld. Dank zij 
een goede traceerbaarheid bij 
de betrokken operatoren werden 
deze al vlug teruggevonden en 
van de markt gehaald.
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Korte berichten

Financiering van het FAVV
Vrijstelling of vermindering van de he)  ng voor bepaalde sectoren

Een wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2006 bepaalt onderandere dat de 
jaarlijkse he�  ng aan het FAVV niet verschuldigd is door kleine operatoren van de primaire 
plantaardige productie die dit als hobby uitoefenen, voor zover ze aan volgende voor-
waarden voldoen:

•  de activiteit wordt niet uitgeoefend ten titel van hoofd- of bijberoep;

•  zij brengt niet meer op dan 2 500 euro netto per jaar (gemiddelde te berekenen over 
een periode van 3 jaar);

•  de operator is eigenaar van de bewerkte grond;

•  de opbrengst wordt voortgebracht door een oppervlakte van

 •  maximaal 50 are voor aardappelen en hoogstamfruit,

 •  of van maximaal 25 are voor laagstamfruit,

 •  of van maximaal 10 are voor andere plantaardige producten.

Het gaat hier om een schikking met een sociaal karakter vergelijkbaar met de schikking die 
al eerder bestond voor de houders van een beperkt aantal nutsdieren.

Daarnaast bepaalt de wet ook dat operatoren uit de sector kleinhandel waarvan de omzet 
van de activiteit binnen de voedselketen, minder dan 50 % van de globale omzet uitmaakt 
en wiens activiteit enkel bestaat uit het te koop aanbieden aan de eindverbruiker van ver-
pakte dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een minimale houdbaarheid van 
drie maanden bij omgevingstemperatuur, slechts 33 % van de forfaitaire he�  ng verschul-
digd zijn. Deze laatste schikking mikt vooral op sommige krantenverkopers en benzine-
stations. De risico’s verbonden aan de aangehaalde levensmiddelen zijn kleiner hetgeen 
minder controles vanwege het Agentschap verantwoordt.

Deze regeling is dit jaar reeds van toepassing. Het Agentschap maakte met de betrokken 
beroepsorganisaties de nodige afspraken teneinde de operatoren die recht hebben op de 
vermindering of vrijstelling, te kunnen bereiken. Desalniettemin kan iedere operator die 
een factuur ontvangen heeft en die van mening is aanspraak te kunnen maken op deze 
regeling, een bezwaarschrift indienen bij het FAVV.

De apotheken en de groothandelaar-verdelers van farmaceutische producten zijn in 
2006 een forfaitaire he�  ng verschuldigd van 50 euro. Uit zorg voor een administratieve 
vereenvoudiging zullen de tari� catiebureau dienen als tussenpersoon voor de betaling. 
Vanaf 2007 zullen de levensmiddelen (babyvoeding, nutriënten,.) die verkocht worden in 
apotheken gecontroleerd worden door het Geneesmiddelenagentschap op basis van het 
controleprogramma van het FAVV.
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Weet wat je eet

Het belang van de was en de afwas…

We staan er zelden bij stil, maar de dagelijkse afwas is één van de meest 
e: ectieve manieren om de bereiding van voedingswaren hygiënisch te 
houden. Als je het op de juiste manier doet tenminste en je aan een paar 
elementaire regels houdt. Ook het uitwassen van vaatdoeken, handdoeken 
en keukenhanddoeken is belangrijk. En vergeet vooral je handen niet…

In de keuken worden bacteriën 
voornamelijk op voedingswaren 
(of van de ene voedingswaar naar 
de andere) overgebracht via je 
handen (jawel!), werkbladen en 
snijplanken, hand- en vaatdoeken, 
en messen, vorken, lepels, borden 
en ander keukengerei. Het is dus 
van belang deze goed proper te 
houden. Hierbij een paar tips.

Eerst en vooral: je handen!

Handen kunnen bacteriën gemak-
kelijk overal in de keuken (en de 
rest van het huis) verspreiden, 
gewoon omdat je zoveel dingen 
aanraakt: voedsel, de koelkastdeur, 
andere deurklinken, handdoe-
ken, blikopeners, je huisdier, de 
krant… Om dus je keuken zuiver 
te houden komt het erop aan je 
handen proper te houden. Was 
daarom je handen telkens met 
water en zeep

•  voordat je het eten begint 
klaar te maken

•  nadat je van het toilet komt

•  als je de vuilnisbak hebt aan-
geraakt

•  nadat je je huisdier hebt 
gestreeld

•  na het snuiten van je neus

Droog je handen zorgvuldig af, 
want natte handen verspreiden 
bacteriën gemakkelijker. Gebruik 
hiervoor een handdoek die je 
enkel daarvoor gebruikt, geen 
keukenhanddoek die je gebruikt 
voor de afwas.

Werkbladen en snijplanken

Hou werkbladen en snijplanken 
zorgvuldig schoon, want zij komen 
direct in aanraking met het voed-

sel dat je van plan bent klaar te 
maken (rauw) of klaargemaakt 
hebt (bijvoorbeeld snijden van 
gebraden vlees).

Maak de werkbladen goed schoon 
voor je het eten begint klaar te 
maken, en veeg gemorst voedsel 
direct weg. Was werkbladen en 
snijplanken grondig af als ze met 
rauw vlees (ook kip!) of rauwe 
eieren in aanraking geweest zijn. 
Leg geen klaargemaakte gerech-
ten op een werkblad of snijplank 
waarop eerst rauw vlees heeft 
gelegen (tenzij je dit eerst grondig 
hebt afgewassen). Best gebruik je 
aparte snijplanken voor rauw en 
klaargemaakt voedsel.

Een vaatwasser is bijzonder 
eJ ectief om (plastic) snijplanken 
en ander keukengerei te reinigen 
omdat deze met water van erg 
hoge temperaturen werkt, waar-
door bacteriën gedood worden. 
Voor een hand-afwas gebruik je 
het heetste water dat je kan ver-
dragen en afwasmiddel. En spoel 
de afwas goed na.

Vaatdoeken en handdoeken

Een vuile, vochtige vaatdoek is de 
ideale groeiplaats voor aller-
hande bacteriën en schimmels. 
Keukendoeken en sponzen dienen 
daarom regelmatig grondig 
gewassen te worden en goed 
gedroogd, voordat je ze opnieuw 
gaat gebruiken. Ideaal gebruik 
je verschillende doeken voor 
verschillende werkjes: gebruik één 
doek om het aanrecht te reinigen 
en een andere voor de vaat.

Als je met dezelfde handdoek 
waarmee je eerst een werkblad 
hebt afgeveegd waarop rauw 
vlees heeft gelegen daarna ook de 

afgewassen borden afdroogt, ben 
je niet echt hygiënisch bezig…

Bestek, borden en ander 
keukengerei

Messen, vorken, lepels, borden en 
ander keukengerei was je uiter-
aard na gebruik af. Zeker als je 
die hebt gebruikt voor rauw vlees 
wacht je daarmee best niet al te 
lang. Hier geldt dezelfde regel als 
voor snijplanken: was ze af met 
het warmste water dat je kan ver-
dragen en afwasproduct, en spoel 
ze best grondig na (of gebruik de 
vaatwasser).

(vrij naar Food Standards Agency: “Preparing 
food safe: cleaning” — www.eatwell.gov.uk)
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Meldpuntvraag
van de maand

Bedorven boterhammetjes ?

Is er een risico op bederf 
van voedingswaren in brooddozen die in 

verwarmde klassen worden bewaard ?

Deze vraag bereikte ons meermaals in 
de loop van de maand september. 

Je kinderen gaan naar school, nemen hun 
brooddoos mee en eten ’s middags hun 
boterhammetjes. Maar moet brood met 

beleg niet koel bewaard worden tot net voor 
de maaltijd ? Met andere woorden: kunnen 
de etenswaren bederven als de brooddoos 

gewoon in de klas wordt gehouden ?

Brood belegd met diverse bederfbare waren 
in brooddozen kunnen in verwarmde klassen 
wel degelijk bederven. Dit probleem wordt in 

sommige scholen opgelost door  de brood-
dozen per klas in een box te bewaren die dan 
samen met andere klasboxen in een koelkast 

geplaatst wordt. Nu is het wel zo dat kinderen 
ijskoude boterhammen meestal niet echt 

lekker vinden. Je kan dus best deze brood-
dozen een kwartiertje voor de maaltijd uit 

de koelkast halen zodat het brood niet meer 
onaangenaam koud is.

Andere scholen bieden deze dienstverlening 
dan weer niet. In dat geval kan je ofwel kiezen 

voor minder bederfbaar boterhambeleg 
(eerder harde kaas of con� tuur dan bijvoor-

beeld garnaal- of eiersalade) ofwel de brood-
doos meegeven in een isolerende zak.

Nieuwe publicaties

Bestrijdingsmiddelen 
voor landbouwkundig 
gebruik: vademecum 
voor de landbouwer

Geschreven als stagewerk door 
een FAVV-inspecteur in buiten-
dienst, leek dit vademecum ons 
interessant genoeg om ook als 
folder ter beschikking te stellen. 

Je vindt er alles wat je moet weten 
als je met gewasbeschermings-
middelen werkt : de indeling 
ervan, het gebruik, de opslag, wat 
je moet doen met verpakkingen 
en resten, de keuring van spuit-
toestellen…

Voor het eerst beschikbaar als 
Franstalige versie op de Foire de 
Libramont 2006, bestaat deze 
brochure nu ook in het Nederlands 
en kan geraadpleegd en aange-
vraagd worden via onze website 
www.favv.be, rubriek “publicaties”.

“Bestrijdingsmiddelen voor land-
bouwkundig gebruik: vademecum 
voor de landbouwer”, 32 pagina’s, 
vierkleurendruk.

Stripverhaaltjes “Ohlala” nu 
ook verkrijgbaar als a)  che

De stripverhaaltjes die deze 
en vorige zomer in de kranten 
verschenen en waarin het blauwe 
mannetje Ohlala tips geeft over 
veilig voedsel zijn nu ook beschik-
baar als a�  ches. 

Ze zijn verkrijgbaar per set van 
4 posters of thema’s: waarop te 
letten met gekoelde en diepvries-
waren na het winkelen, tips voor 
barbecue en bij het picknicken, 
en bij de bereiding van gerechten 
met rauwe eitjes.

Posters “De avonturen van Ohlala”, 
serie van 4 aA  ches op A2-formaat, 
4 kleuren. 

Je kan deze aA  ches bestellen via 
onze website www.favv.be, rubriek 
Publicaties. Ook beschikbaar in PDF-
formaat op onze website
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En tot slot…

Van herfst en herfstfeesten

Tussen het oogst- en het winterfeest werd in vroegere tijden in sommige streken ook het herfstfeest gevierd, als 
dankzegging voor de overvloed aan noten en vruchten die in deze periode voorhanden is. Het luidt het einde in 
van de oogsttijd en een rituele voorbereiding op het zaaien van het wintergraan. Het werd gevierd rond 21 septem-
ber. De oogst is binnen, de winter is nog ver…

Het Nederlandstalige woord ‘Herfst’ en zijn afgeleide vormen in de Germaanse talen vinden hun oorsprong 
in de Germaanse wortel ‘Harbista’ wat “vrucht” of “plukken” betekent, terwijl de verschillende Romaanse talen, 
weliswaar in verbasterde vorm, het Latijnse ‘Autumnus’ hebben overgenomen, een vermoedelijk Etruskisch 
woord, waarvan de oorsprong en betekenis niet meer te achterhalen zijn.

Reeds eerder had de kerk in haar middeleeuwse bekeringsijver Johannes de Doper laten geboren worden op 
het einde van de zomer en zo kreeg de periode rond het herfstfeest eveneens een Christelijk karakter: Sint-
Gilles: schutspatroon van het gejaagde wild (1 september), Maria Geboorte: het mengen van het gezegende 
zaad door het zaad van de wintertarwe (8 september), Sint-Michaël –die desondanks trekken van Wodan 
(Germaanse oppergod van het dodenrijk) vertoonde- (29 september), Sint-Bavo: beschermheilige van de 
oogst (1 oktober) en wat gedacht van  Sint-Maarten alhoewel die toch nog wat later op het jaar zijn intrede 
doet (11 november)?

Op het herfstfeest kwamen ook handelaars van diverse pluimage bijeen om hun waren tentoon te stellen. 
De verschillende jaarmarkten in ons land zijn er nog een levend bewijs van. Ook deze markten kregen 

een christelijke betekenis en vonden meer en meer plaats op bedoelde heiligendagen in 
plaats van op het herfstfeest zelf.  Jaarmarkt bracht ook kermis mee en die hoorde 

onlosmakelijk bij het kerkwijdingsfeest, Beide werden later als ‘Messe ’ 
gede� nieerd. Het woord ‘kermis’ (Fr: kermesse) zou ontstaan 

zijn uit de samenvoeging van ‘kerk’ en ‘mis’. Het 
gekerstende herfstfeest als het ware 

herleid tot ommegangen en 
kerkwijdingen…


