Glyfosaat in bier

Resultaten van onderzoek naar
glyfosaatgehaltes in bieren op de
Nederlandse markt
De NVWA heeft in 29 bieren het glyfosaatgehalte bepaald. Bij 11
bieren is glyfosaat aangetroffen. De gehaltes lagen ver onder de
wettelijke grens.
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Er is inderdaad glyfosaat in bier aangetroffen,

Glyfosaat en de landbouw
Glyfosaat is een breed werkend herbicide, vooral
gebruikt om onkruid te doden. Een andere
toepassing is bij granen, waar het voor de oogst
wordt toegepast waardoor het gewas afsterft,
zodat een makkelijker oogstbaar product wordt
verkregen. Deze toepassingen zijn als veilig
beoordeeld en hiervoor zijn hoge MRL’s
vastgesteld..
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Glyfosaat en voedselveiligheid
Regelgeving met betrekking tot

Overzicht resultaten
Aantal monsters

29

Aantal monsters boven LOQ

11

Gemiddelde positieve (mg/kg)

0,0065

Mediaan positieve (mg/kg)

0,0046

Maximaal gehalte (mg/kg)

0,019

MRL(mg/kg)

3,8

bestrijdingsmiddelen kent twee kanten.
Enerzijds wordt de toelating en het gebruik
geregeld, anderzijds wordt de veiligheid van

Zijn er gezondheidsrisico’s?
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volksgezondheid en goed landbouwkundig
gebruik. Daarbij gaat het belang van de
bescherming van de volksgezondheid altijd
voor. De gezondheidscriteria geven de
maximale hoeveelheden aan van een bepaald
gewasbeschermingsmiddel dat de consument
in één keer of dagelijks een leven lang mag
binnenkrijgen zonder gevaar voor de
gezondheid.
De ARfD (Acute Reference Dose) is de limiet
voor kortdurende blootstelling. De ADI
(Acceptable Daily Intake) is de limiet voor
levenslange blootstelling. Voor glyfosaat is
vastgesteld dat acute giftigheid geen rol speelt
en dat voor de mens ook langdurige inname
niet snel tot schadelijke effecten zal leiden,
ondanks de relatief hoge MRL’s die zijn
vastgesteld. Op basis van het gemiddelde
gerstgehalte van bier kan een MRL voor bier
worden afgeleid van ongeveer 3,8 mg/l.
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