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Betreft: Verzoek tot openlijke rectificatie conclusies vanwege ontbreken deugdelijke onderbouwing

Geachte heer Buijs, mevrouw Mantingh,
Stichting Agri Facts (STAF) controleert publicaties op feiten of het gebrek daaraan. STAF spreekt
partijen die een onjuiste weergave van agrarische feiten geven daarop aan en verzoekt deze de
publicatie te rectificeren. STAF zal daarvoor zo nodig een juridische procedure starten.
STAF signaleert dat u op basis van een dataset van 20 waarnemingen het volgende concludeert: Het
blijkt dat alleen bij een dagelijkse consumptie van minder dan 25 microgram insecticide per koe per
dag er een substantieel aantal Coleoptera in de mest werd gevonden; In de mest van bedrijven waar
weinig krachtvoer, of krachtvoer zonder residuen van insecticiden gebruikt werd, was de bezetting
van kevers in verse mest significant hoger.
STAF treft in uw onderzoek geen enkele statistische onderbouwing aan voor uw conclusie dat bij een
dagelijkse consumptie van minder dan 25 microgram insecticide per koe per dag, substantieel meer
kevers worden gevonden. En er zou volgens u tevens sprake zijn van significantie. De door u
gehanteerde steekproef is veel te klein voor het trekken van een dergelijke harde conclusie, die
vervolgens wel een belangrijke basis vormt van uw rapport. Van onderzoekers mag worden verwacht
dat conclusies deugdelijk worden onderbouwd met een correct gekozen statistische methode, en als
dat niet mogelijk is, genuanceerd worden gebracht. Daarvan is hier geen sprake.
STAF verzoekt u uw uitlating op dit punt binnen 7 dagen openlijk te rectificeren.
Informatie over onze stichting vindt u op www.stichtingagrifacts.nl
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