
Deze nieuwe lijst bevat de namen
van de plantenparasitaire aaltjes
(nematoden) die in Nederland zijn
aangetroffen of als quarantaine or-
ganisme voor de EU zijn aangewe-
zen en tevens die van enkele be-
langrijke soorten elders in de
wereld. Evenals in de vorige lijst is
de klassieke indeling van de aaltjes

in functionele groepen op basis van
de belangrijkste delen van de plant
waar ze aantasting veroorzaken,
min of meer karakteristieke sympto-
men van de aantasting die ze ver-
oorzaken, of hun levenswijze ge-
bruikt in alfabetische volgorde. Deze
indeling valt niet samen met de in-
deling van nematoden taxonomi-

sche families. Bij de namen voor de
aaltjessoorten is steeds een prak-
tisch relevante naam gegeven waar-
van de belangrijkste waardplant
vaak een onderdeel vormt. Echter,
de grote groep van vrijlevende wor-
telaaltjessoorten zijn zo weinig spe-
cifiek dat afzonderlijk Nederlandse
namen voor deze soorten praktisch
niet voor de hand liggen. In de vori-
ge lijst werden tussen haakjes de
vertalingen van Amerikaanse na-
men voor een aantal families van
deze aaltjes vermeld, zonder ze als
Nederlandse namen voor te stellen.
In de nieuwe lijst zijn deze namen
afgevoerd omdat de microscopische
kenmerken van de aaltjes waarop ze
zijn gebaseerd praktisch niet rele-
vant zijn. Voor de overzichtelijkheid
zijn de soorten in deze grote groep
van aaltjes hier echter wel geordend
in taxonomische families.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

(Knop- en) Bladaaltjes
Aardbeibladaaltje Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1890) Christie, 1932
Chrysantebladaaltje A. ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner & Buhrer, 1932
Rijstbladaaltje A. besseyi Christie, 1942

Bladkokeraaltje Tylenchocriconema alleni Raski & Siddiqui, 1975

Champignonaaltjes
Champignon(compost)aaltje Aphelenchoides composticola Franklin, 1957
Champignon(mycelium)aaltje Ditylenchus myceliophagus J.B. Goodey, 1958

Citrusaaltje Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913

Crocusknolaaltje Aphelenchoides subtenuis (Cobb, 1926) Steiner & Buhrer, 1932

Cysteaaltjes
Brandnetelcysteaaltje Heterodera urticae Cooper, 1955
Cactuscysteaaltje Cactodera cacti (Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941) Krall & Krall,

1978
Erwtencysteaaltje Heterodera goettingiana Liebscher, 1892
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Nederlandse namen van
plantenparasitaire aaltjes
(nematoden)
G. Karssen1, P.W.Th. Maas2 en H. Brinkman1

1Plantenziektenkundige Dienst, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen.
2Wouterplasstraat 3, 6671 ZZ  Zetten.

De vorige lijst van Nederlandse namen van plantenparasitaire aaltjes
(Maas, 1976) is goed ontvangen en gebruikt met name door het onder-
wijs, voorlichting, praktijk en door de Commissie voor Nederlandse Na-
men van Plantenziekten van de Koninklijke Nederlandse Plantenziek-
tenkundige Vereniging als basis voor haar zes lijsten die daarna zijn
uitgebracht. Het nematologisch diagnostisch en taxonomisch werk
(Brinkman, 1983 & 1992; Karssen, 1996; Karssen & van Hoenselaar, 1998;
Karssen & Brzeski, 1998; Karssen et al., 2000; Maas et al., 1978 & 1982; Si-
kora & Maas, 1986) van de afgelopen 25 jaar heeft de kennis over de iden-
titeit van de plantenparasitaire aaltjes aanzienlijk vergroot. Om deze
kennis ook in de Nederlandse communicatie te vergemakkelijken is de
lijst geactualiseerd.



Ficuscysteaaltje H. fici Kirjanova, 1954
Geel aardappelcysteaaltje Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975
Geel bietencysteaaltje Heterodera trifolii Goffart f. sp. beta (Goffart, 1932) Sikora & Maas, 1986
Gerstcysteaaltje H. hordecalis Anderson, 1975
Helmgrascysteaaltje H. arenaria (Cooper, 1955) Robinson, Stone, Hooper & Rowe, 1996  
Havercysteaaltje H. avenae Wollenweber, 1924
Hennepnetelcysteaaltje H. galeopsidis Goffart, 1936
Hopcysteaaltje H. humili Filipjev, 1934
Klavercysteaaltje H. trifolii Goffart, 1932
Koolcysteaaltje H. cruciferae Franklin, 1945
Ovaal grascysteaaltje H. bifenestra Cooper, 1955
Maïscysteaaltje H. zeae Koshy, Swarup & Sethi, 1971
Peencysteaaltje H. carotae Jones, 1950
Raaigrascysteaaltje H. mani Mathews, 1971
Sojacysteaaltje H. glycines Ichinohe, 1952
Struisgrascysteaaltje Punctodera punctata (Thorne, 1928) Mulvey & Stone, 1976
Wit aardappelcysteaaltje Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975
Wit bietencysteaaltje Heterodera schachtii A. Schmidt, 1871

Destructoraaltje Ditylenchus destructor Thorne, 1945

Galaaltjes
Tarwebloesemgalaaltje Anguina tritici (Steinbuch, 1799) Filipjev, 1936
Grasbloesemgalaaltje A. agrostis (Steinbuch, 1799) Filipjev, 1936
Graswortelgalaaltje Subanguina radicicola (Greeff, 1872) Paramonov, 1967

Houtaaltjes
Dennehoutaaltje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970
Palmhoutaaltje Rhadinaphelenchus  cocophilus (Cobb, 1919) J.B. Goodey, 1960 

Niervormig wortelaaltje Rotylenchulus reniformis Linford & Oliveira, 1940

Stengelaaltje Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936

Wortelknobbelaaltjes
Bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne fallax Karssen, 1996
Graswortelknobbelaaltje M. naasi Franklin, 1965
Helmgraswortelknobbelaaltje M. maritima (Jepson, 1987) Karssen, Van Aelst, Cook, 1998
Houtwortelknobbelaaltje M. ardenensis Santos, 1968
Koffiewortelknobbelaaltje M. exigua Göldi, 1892
Koolwortelknobbelaaltje M. artiellia Franklin, 1961
Maïswortelknobbelaaltje M. chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo & Finley, 1980
Noordelijk wortelknobbelaaltje M. hapla Chitwood, 1949
Olijfwortelknobbelaaltje M. lusitanica Abrantes & Santos, 1991
Perzikwortelknobbelaaltje M. hispanica Hirschmann, 1986
Rijstwortelknobbelaaltjes M. graminicola Golden & Brichfield, 1965

M. oryzae Maas, Sanders & Dede, 1978
Vals wortelknobbelaaltje Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne & Allen, 1944

Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949
Warmteminnende wortel- M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949
knobbelaaltjes M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949
Zandhaverwortelknobbelaaltje M. duytsi Karssen, Van Aelst & Van der Putten, 1998
Zeggewortelknobbelaaltje M. kralli Jepson, 1984

Wortellesieaaltjes
Bananenwortellesieaaltje Pratylenchus coffeae (Zimmermann, 1898) Filipjev & Schuurmans

Stekhoven, 1941
Bietenwortellesieaaltje P. neglectus (Rensch, 1924) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941
Convallaria-wortellesieaaltje P. convallariae Seinhorst, 1959
Gewoon wortellesieaaltje P. penetrans (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941
Graanwortellesieaaltje P. crenatus Loof, 1960
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Graswortellesieaaltje P. fallax Seinhorst, 1968
Helmgraswortellesieaaltje P. brzeskii Karssen, Waeyenberge & Moens, 2000
Hippeastrum-wortellesieaaltje P. scribneri Steiner in Sherbakoff & Stanley, 1943
Houtwortellesieaaltje P. vulnus Allen & Jensen, 1951
Muntwortellesieaaltje Pratylenchoides laticauda Braun & Loof, 1967
Rijstwortellesieaaltje Hirschmanniella oryzae (Van Breda de Haan, 1902) Luc & J.B. Goodey, 1964
Tarwewortellesieaaltje Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953
Weidewortellesieaaltje P. pratensis (de Man, 1880) Filipjev, 1936

Wortelnecroseaaltje Radopholus similis (Cobb, 1893) Thorne, 1949

Vrijlevende wortelaaltjes (soorten uit diverse families)

Familie soort

Belonolaimidae Whitehead Tylenchorhynchus dubius (Bütschli, 1873) Filipjev, 1936
T. claytoni Steiner, 1937
Geocenamus brevidens (Allen, 1955) Brzeski, 1991

Hoplolaimidae Filipjev Rotylenchus robustus (de Man, 1876) Filipjev, 1936
R. uniformis (Thorne, 1949) Loof & Oostenbrink, 1958
Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden, 1956
Scutellonema brachyurus (Steiner, 1938) Andrassy, 1958

Criconematidae (Taylor) Hemicycliophora conida Thorne, 1955
H. thienemanni (Schneider, 1925) Loos, 1948
Mesocriconema xenoplax (Raski, 1952) Loof & de Grisse, 1989

Tylenchulidae Skarbilovich Paratylenchus projectus Jenkins, 1956
P. bukowinensis Micoletzky, 1922
P. hamatus Thorne & Allen, 1950

Longidoridae Thorne Longidorus elongatus (de Man, 1876) Micoletzky, 1922
Paralongidorus maximus (Bütschli, 1874) Hunt, 1993
Xiphinema americanum Cobb, 1913 s.l.
Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939

Trichodoridae (Thorne)
Paratrichodorus anemones (Loof, 1965) Siddiqi, 1974 
P. pachydermus (Seinhorst, 1954) Siddiqi, 1974
P. renifer Siddiqi, 1974
P. teres (Hooper, 1962 ) Siddiqi, 1974
Trichodorus similis Seinhorst, 1963
T. primitivus (de Man, 1880) Micoletzky, 1922

Verantwoording
Wij danken ir L. P. G. Molendijk (PPO) voor het kritisch doornemen van onze lijst.
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De richtlijn is een compromis tus-
sen volledige harmonisatie en het
behoud van nationale bevoegdhe-
den. Zij gaat uit van een Europese
beoordeling van werkzame stoffen.
De lidstaten blijven verantwoorde-
lijk voor de toelating van de gewas-
beschermingsmiddelen die
gebaseerd zijn op door de EU be-
oordeelde werkzame stoffen. Ver-
schillen in de toelatingsbeoordeling
tussen lidstaten blijven daardoor
mogelijk, bijv. in het stellen van
aanvullende gebruiksbeperkingen.

Na een uitgebreide wetenschappe-
lijke beoordeling brengt het Perma-
nent Plantenziektenkundig Comité
(PPC), waarin alle lidstaten verte-
genwoordigd zijn, een advies uit
aan de Europese Commissie over de

plaatsing van een werkzame stof op
Bijlage I van de richtlijn. LNV is
woordvoerder namens Nederland
in de PPC. Voor Nederland voert het
CTB de technisch-inhoudelijke
werkzaamheden uit bij de Europese
beoordeling van stoffen.

Nieuwe en bestaande
werkzame stoffen
Een belangrijk element van de
richtlijn is het onderscheid dat ge-
maakt wordt tussen nieuwe en be-
staande werkzame stoffen. 
Nieuwe stoffen zijn alle stoffen 
die na 25 juli 1993 (de implemen-
tatiedatum van de richtlijn) op de
interne markt zijn gebracht. Hier-

voor geldt meteen het Europese be-
leid. 

Bestaande werkzame stoffen zijn al-
le stoffen die op 25 juli 1993 al in
één van de lidstaten waren toegela-
ten. Voor deze stoffen geldt het
nationale beleid van de lidstaten,
totdat er op Europees niveau be-
sluitvorming heeft plaatsgevonden.

Beoordelings-
procedure nieuwe
werkzame stoffen

Voordat gewasbeschermingsmidde-
len gebaseerd op nieuwe stoffen op
de markt kunnen worden gebracht,
dient de werkzame stof op Bijlage I
van de richtlijn te zijn geplaatst. De
belanghebbende industrie dient
hiervoor een aanvraag in bij één
van de lidstaten, die als rapporteur
voor de Europese Commissie op-
treedt. Nadat de rapporterende
lidstaat de volledigheid van het dos-
sier heeft beoordeeld, vindt inhou-
delijke beoordeling en besluitvor-
ming op Europees niveau plaats. 
Als de Europese Commissie het
dossier van een nieuwe stof volledig
heeft verklaard, kunnen lidstaten
op aanvraag en op basis van een ge-
detailleerde evaluatie van de dos-
siers een voorlopige toelating verle-
nen voor middelen op basis van
deze werkzame stof voor maximaal
drie jaar.
Na Europese beoordeling en besluit-
vorming en plaatsing van de nieuwe
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Ontwikkelingen in het
Europese en nationale
toelatingsbeleid voor
gewasbeschermingsmiddelen
H. de Heer en A. van Straaten

Directie Landbouw, LNV, Postbus 20401, 2500 EK  ’s Gravenhage

In dit artikel wordt ingaan op de vraag hoe het toelatingsbeleid voor ge-
wasbeschermingsmiddelen op hoofdlijnen thans werkt in Europa en in
Nederland en welke ontwikkelingen op stapel staan.

Centraal in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen staat
de Europese gewasbeschermingsrichtlijn uit 1991. Met deze richtlijn
vindt harmonisatie plaats van de nationale voorschriften over de toela-
ting van gewasbeschermingsmiddelen. De richtlijn bestaat uit drie on-
derdelen:
1 een Europese lijst van toegelaten werkzame stoffen van gewasbescher-

mingsmiddelen (bijlage I van de richtlijn)
2 een set van procedures en criteria die de lidstaten moeten hanteren bij

de nationale toelating van gewasbeschermingsmiddelen (de zgn. Uni-
forme Beginselen). Het gaat hierbij om eisen op het terrein van werk-
zaamheid, milieu, volksgezondheid, arbo.

3 verder biedt de richtlijn de mogelijkheid dat een middel toegelaten
overeenkomstig de Uniforme Beginselen van de richtlijn op aanvraag
ook in een andere lidstaat wordt toegelaten zonder dat een nieuwe be-
oordeling plaats hoeft te vinden, mits de omstandigheden (landbouw-
kundig, plantenziektenkundig en ecologisch gezien) vergelijkbaar zijn
(de zgn. wederzijdse erkenning).



stof op Bijlage I van de richtlijn kan
de belanghebbende industrie in el-
ke lidstaat een reguliere toelating
van het gewasbeschermingsmiddel
aanvragen. Deze aanvraag wordt
dan getoetst aan de Uniforme Be-
ginselen van de richtlijn.
Tot nu toe heeft de agrochemische
industrie 84 nieuwe werkzame stof-
fen voor de Europese beoordelings-
procedure in Brussel aangemeld.
Voor 79 stoffen zijn de dossiers vol-
ledig verklaard en kunnen voorlopi-
ge toelatingen in de lidstaten wor-
den aangevraagd. In de EU zijn
veertien nieuwe stoffen volledig be-
oordeeld en op Bijlage I geplaatst. 
Door Nefyto wordt ingeschat dat er
in Nederland maximaal voor vijftig
nieuwe werkzame stoffen toela-
tingsaanvragen zijn te verwachten.
Er zijn er op dit moment bij het CTB
32 werkzame stoffen in aanvraag. In
Nederland zijn tot nu toe voor tien
nieuwe werkzame stoffen voorlopi-
ge nationale toelatingen verleend. 

Beoordelings-
procedure bestaande
werkzame stoffen

In totaal zijn er 834 bestaande
werkzame stoffen op de interne
markt in de EU. Al deze stoffen die-
nen met het oog op plaatsing op
Bijlage I van de richtlijn uiterlijk 25
juli 2003 te zijn beoordeeld. De Eu-
ropese beoordeling is vergelijkbaar
met die van de nieuwe stoffen. In de
overgangsperiode tot de Europese
besluitvorming kunnen de lidstaten
hun nationale toelatingsbeleid toe-
passen.

De datum van 25 juli 2003 staat on-
der grote druk. Het beoordelings-
proces verloopt uitermate traag. Dit
komt doordat de dossiereisen de af-
gelopen jaren werkendeweg zijn in-
gevuld en omdat is gebleken dat
veel dossiers vaak substantiële ga-
ten vertonen. Het verrichten van
aanvullend onderzoek om de ont-
brekende gegevens aan te kunnen
leveren, kost veel tijd. Op dit mo-
ment is van 29 stoffen van de eerste
lijst de Europese besluitvorming af-
gerond; dertien stoffen van lijst I

zijn geplaatst op Bijlage I en zestien
stoffen van lijst I zijn niet geplaatst.
Van de niet-geplaatste stoffen heb-
ben de lidstaten de nationale toela-
tingen van middelen moeten in-
trekken. 

De Europese Commissie staat on-
der grote druk van het Europees
Parlement (EP) en de Raad van
Landbouwministers om de beoor-
deling van bestaande stoffen te ver-
snellen. Over de voortgang heeft de
Commissie heeft op 26 juli 2001 een
rapportage over de  uitvoering van
de gewasbeschermingsrichtlijn
naar het EP en de Raad gestuurd die
openbaar toegankelijk is (European
Commission 2001).
De Commissie heeft vorig jaar een
aantal initiatieven genomen om de
Europese beoordelingsprocedure te
versnellen. Echter, het staat nu wel
vast dat de beoogde harmonisatie
van het toelatingsbeleid voor ge-
wasbeschermingsmiddelen in 2003
niet zal worden gerealiseerd. Naar
aanleiding van het voortgangsver-
slag kunnen Europees Parlement en
de Raad van Landbouwministers
besluiten de periode voor de Euro-
pese beoordeling van bestaande
stoffen te verlengen. Op Europees
niveau tekent zich een algemene
bereidheid af tot een verlenging van
de overgangsperiode tot eind 2008.
Deze periode is nodig om alle stof-
fen, die daadwerkelijk door de in-
dustrie worden verdedigd, zorgvul-
dig te kunnen beoordelen. 

Een van de maatregelen die de
Commissie reeds heeft genomen
om de beoordelingsprocedure te
versnellen is dat de toelatinghou-
ders eind vorig jaar dienden aan te
geven voor welke bestaande stoffen
van lijst II (149 stoffen) en III (402
stoffen) zij voor de Europese beoor-
deling een dossier gaan indienen.
Van lijst II en III worden respectie-
velijk slechts zestig en 167 werkza-
me stoffen verdedigd. Die werkza-
me stoffen, die niet verdedigd
worden of waarvoor geen volledige
dossiers zullen worden ingediend,
zullen niet worden beoordeeld. De
toelatingen van middelen geba-
seerd op deze stoffen zullen uiterlijk
op 25 juli 2003 door de lidstaten
moeten zijn ingetrokken. 

De lijst IV-stoffen betreft vooral mi-
cro-organismen, plantextracten, fe-
romonen, in het algemeen stoffen
met een laag risicoprofiel. De Euro-
pese Commissie wil voor deze stof-
fen ook een notificatiestap invoe-
ren. In de tussentijd werkt de
Commissie aan het verminderen
van de dossiereisen en een aparte
set toelatingsnormen voor deze ca-
tegorie stoffen.

Het is de algemene verwachting dat
medio 2003 het beschikbare midde-
lenpakket in veel lidstaten (en met
name de Zuideuropese lidstaten)
onder druk zal komen te staan. In
Europees verband zijn er dan ook al
discussies gaande over een gehar-
moniseerde voorziening voor on-
misbare toepassingen van stoffen
(‘essential uses’) die niet verdedigd
worden. De Europese Commissie
erkent deze problematiek en biedt
de mogelijkheid om tijdelijke maat-
regelen te treffen voor toepassingen
waarvan is aangetoond dat zij es-
sentieel zijn voor een teelt en dat ef-
fectieve alternatieven nog ontbre-
ken. Een belangrijk uitgangspunt
hierbij is dat het hierbij niet mag
gaan om toepassingen die grote risi-
co’s hebben voor de mens en milieu.

Nederland pleit onder andere voor
een Europees fonds waaruit aanvul-
lend residuonderzoek wordt gefi-
nancierd voor nieuwe of verdedigde
bestaande stoffen die als alternatief
kunnen dienen voor een onmisbare
toepassing. 

Relatie tussen het
nationale en
Europese toelatings-
beleid
Nederland heeft er in het kader van
het Meerjarenplan Gewasbescher-
ming als algemene lijn in 1995 voor
gekozen om de Europese toela-
tingseisen (Uniforme Beginselen) al
toe te passen bij toelatings- en
verlengingsaanvragen voor gewas-
beschermingsmiddelen voordat Eu-
ropese beoordeling en besluitvor-
ming over stoffen heeft
plaatsgevonden. Achtergrond hier-
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van was het intensieve gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in de
land- en tuinbouw en de onge-
wenste milieubelasting. Het CTB
voert het nationale toelatingsbeleid
uit binnen de kaders van de Bestrij-
dingsmiddelenwet 1962.
Deze aanpak heeft eind 1999 geleid
tot discussies in de Tweede Kamer
over onmisbare toepassingen. Dit
heeft erin geresulteerd dat op 14 fe-
bruari jongstleden een wijziging
van de Bestrijdingsmiddelenwet
van kracht is geworden die onder
voorwaarden de mogelijkheid biedt
voor toelatingsaanvragen voor
landbouwkundig onmisbare toe-
passingen. 
De wijziging van de Bestrijdings-
middelenwet omvat een structurele
onmisbaarheidsvoorziening voor
middelen om onder voorwaarden
een toelating te krijgen voor zover
zij niet voldoen aan de reguliere
milieueisen en voor zover is aange-
toond dat zij onmisbaar zijn vanuit
een oogpunt van innovatie, resis-
tentiemanagement of landbouw-
technische doelmatigheid.

Een toelating op basis van onmis-
baarheid kan voor een periode van
twee jaar worden afgegeven, waar-
na nog een verlenging met maxi-
maal twee jaar kan plaatsvinden.
Op basis van Europese besluitvor-
ming kan al eerder sprake zijn van
een intrekking van de toelating van
een onmisbare toepassing.
Van een toelating op basis van on-
misbaarheid kan alleen sprake zijn
wanneer voldaan wordt aan de re-
guliere eisen met betrekking tot
volksgezondheid en arbeidsveilig-
heid. Hieraan worden geen conces-
sies gedaan. Wanneer hier niet aan
kan worden voldaan, kan een aan-
vraag voor onmisbaarheid niet wor-
den gehonoreerd.

Het initiatief voor een aanvraag tot
onmisbaarheid ligt bij de toelating-
houder en eventueel derde partijen. 

Toekomstig
toelatingsbeleid
Op 9 juli 2001 heeft de Staatssecre-
taris van LNV de nota Zicht op Ge-

zonde Teelt aan de Tweede Kamer
aangeboden. In de discussies over
het nieuwe gewasbeschermingsbe-
leid zijn ook de ontwikkelingen in
het toelatingsbeleid en de agroche-
mische industrie van belang. Uit
het voorgaande mag duidelijk zijn
dat het nationale toelatingsbeleid
de komende jaren steeds meer
beïnvloed zal worden door het Eu-
ropese beleid. Door de uitvoering
van de gewasbeschermingsrichtlijn
en door de schaalvergroting en ge-
ringere winstmarges bij de agroche-
mische industrie is de beschikbaar-
heid van een effectief pakket
gewasbeschermingsmiddelen voor
alle teelten in Nederland (en de an-
dere lidstaten) geen vanzelfspre-
kendheid meer. Deze tendens zal
zich in de toekomst naar verwach-
ting verder doorzetten. Dit vraagt
van de boeren en tuinders een ac-
tievere opstelling om bestrijdings-
en teeltsystemen te ontwikkelen en
toe te passen die minder afhanke-
lijk zijn van het gebruik van midde-
len. 

In het nieuwe gewasbeschermings-
beleid zal nadrukkelijk aandacht
worden besteed aan het probleem
van de kleine toepassingen. Teelten
met een geringe omvang die inspe-
len op specifieke marktsegmenten,
worden steeds belangrijker. Ook
vanuit een oogpunt van geïnte-
greerde gewasbescherming en van-
wege het geringe gebruik kunnen
kleine toepassingen van zowel che-
mische als biologische middelen
van groot belang zijn. Dergelijke
toepassingen zijn echter van gering
commercieel belang voor de agro-
chemische industrie, waardoor het
moeilijk is om toelatingen te be-
houden of te verkrijgen. Het wordt
steeds belangrijker dat telers hier
zelf actie gaan ondernemen. Uit-
gangspunt hierbij is dat het een
taak van het bedrijfsleven is, en niet
van de overheid, om toegelaten
middelen op de markt te brengen.
Initiatieven om middelen toegela-
ten te krijgen moeten van het be-
drijfsleven zelf komen. Dat betekent
dat de sector ten principale de kos-
ten van de toelating voor zijn reke-
ning moet nemen. Het is aan de
overheid om kaders en mogelijkhe-
den te scheppen binnen de smalle

marges van de Europese gewasbe-
schermingsrichtlijn en Europese
regels voor steunverlening. 

In dit kader wordt gewerkt aan een
versoepeling van de dossiereisen
voor uitbreidingstoelatingen zolang
de hoofdtoelating nog niet is herbe-
oordeeld. Aanvragen voor uitbrei-
dingstoelatingen worden hierdoor
vergemakkelijkt. Een wetswijziging
is in voorbereiding.

De overheid draagt voor een perio-
de van vijf jaar bij aan de financie-
ring van een helpdesk bij het CTB. 
Verder ondersteunt de overheid ge-
durende een aantal jaren de toela-
tings- en onderzoekskosten voor
kleine toepassingen (zowel van che-
mische als biologische middelen).
Voorwaarde hierbij is dat het be-
drijfsleven zelf ook een substantiële
bijdrage levert.

Tenslotte biedt certificering van be-
strijdings- en teeltsystemen moge-
lijkheden voor maatwerk in het toe-
latingsbeleid. In bepaalde situaties
kunnen bepaalde middelen binnen
de milieueisen worden toegepast
door de toelating te koppelen aan
een adequaat certificeringssysteem
waarin aanvullende gebruiksvoor-
schriften zijn opgenomen. Dit zal
de komende tijd verder worden uit-
gewerkt.

Tenslotte zal de komende maanden
de zogenaamde teeltsysteembena-
dering worden uitgewerkt. Dit als
aanvulling op de huidige stofge-
richte benadering in de toelatings-
beoordeling. Idee hierbij is dat de
milieubelasting van een middel
wordt beoordeeld in de context van
de teelt. 

Referenties

European Commission, 2001. Report from the
Commission to the European Parliament
and the Council. Evaluation of the active
substances of plant protection products
(submitted in accordance with article 8(2)
of Council Directive 91/414/EEC on the
placing of plant protection products on
the market). http://europa.eu.int/comm/
food/fs/ph_ps/pro/ppp01_en.pdf. 
Technical annexes to the Report: http:
//europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/
pro/ppp01_ann_en.pdf
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Over dit onderwerp verbreidde de
afdeeling voor plantenziekten van
het “Reichsgesundheitsamt” te Ber-
lijn eene kleine brochure (“Flugblatt
no 6”) van Dr Jacobi. De plakker,
welk insekt in den toestand van
rups sommige jaren veel schade
doet aan alIerlei breedgebladerde
boomen, ook aan ooftboomen,
overwintert als ei. Het wijfje legt ha-
re eieren aan den stam van de
boomen, waarop de rupsen later
zullen leven, en wel in groote hoop-
en, die ieder uit 300 tot 500 eieren
bestaan. Bij het leggen van ieder ei-
tje trekt de vrouwelijke vlinder een
paar haartjes uit het uiteinde van
haar achterlijf, om het daarin te
wikkelen. En zoo wordt de geheele
eihoop met haren bedekt en door-
weven; zoodat hij - bij oppervlakki-
ge beschouwing- op een hoopje
zwam gelijkt; Van daar de naam van
« zwamvlinder », aan dit insekt ge-
geven; ook de naam « plakker »
duidt op de wijze van eierleggen,
want de vlinder plakt a. h. w. « plak-
katen » tegen de stammen aan. De
naam « stamuil » duidt op de eigen-
aardigheid van den tragen vrouwe-
lijken vlinder, om veel tegen de
stammen te zitten. 

Het zou overbodig zijn, hier over
het hier bedoelde insekt uit te wei-
den, daar mijn mederedacteur, de
Heer Staes, op bl. 86-89 van deel I
van dit Tijdschrift, uitvoeriger daar-
over heeft gesproken. Alleen zij het
mij vergund, hier de in dat opstel
gegeven afbeelding nog eens weer

te doen afdrukken. Bij 1 is daar af-
gebeeld het wijfje met uitgeslagen
vleugels; bij 2 hetzelfde dier met
dicht geslagen vleugels, zooals het
tegen den stam zit om eieren te leg-
gen. Ook de eihoop zelf is afge-
beeld. Bij 3 vindt men de afbeelding
van het mannetje, dat veel kleiner is
en veel donkerder gekleurd dan het
wijfje. Het groote verschil tusschen
de beide sexen is dan ook oorzaak
dat men den « plakker » den weten-
schappelijken naam Liparis (Ocne-
ria) dispar heeft gegeven. (Dispar

beteekent : ongelijk..) 4 geeft eene
afbeelding van de van bundels van
vrij lange haren voorziene rups, die
bovenal gemakkelijk te herkennen
is door de aanwezigheid van paars-
gewijs geplaatste wratten op den
rug, welke wratten op het voorste
gedeelte des lichaams blauw, op het
achterste gedeelte des lichaams
rood van kleur zijn. Bij 5 is de pop
afgebeeld, die niet in eene eigenlij-
ke cocon besloten is, maar hangt
tusschen heen en weer gespannen
draden. Alles is in de bijgaande fi-
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Honderd jaar geleden . . .
Dit artikel over de plakker is een overdruk uit het ‘Tijdschrift over Plantenziekten’, de voorloper van ‘Gewas-
bescherming’, van 1901, precies een eeuw geleden. De auteur, Ritzema Bos, vormde samen met de door hem
in dit artikel genoemde ‘Heer Staes’ de redactie van het tijdschrift.

De reactie van H. Stigter, die aan dit artikel is toegevoegd, laat zien dat de genoemde plaag nog steeds actu-
eel is, en dat de gebezigde bestrijdingsmethode ook na honderd jaar  nog toegepast wordt.

Het dooden van de eieren van den plakker (stamuil of zwamvlinder)
door middel van petroleum

J. Ritzema Bos, Amsterdam



guur op natuurlijke grootte afge-
beeld. 
Het spreekt van zelf dat vrij groote
rupsen als die van den plakker heel
wat kunnen vernielen. Zij doen
sommige jaren belangrijke schade,
vooral aan onze ooftboomen en
ook aan de eiken en het eikenhak-
hout; terwijl er wel bijkans geen
soort van breedgebladerde boomen
(loofboomen) is, waarvan zij de
bladeren niet lusten. Minder gaar-
ne eten zij de naalden van dennen
en sparren, evenwel zonder dat zij
die geheel versmaden. 

Maar toch is de schade, die het in-
sekt in Europa teweeg brengt, tot
enkele jaren en gewoonlijk tot som-
mige streken beperkt. Geheel an-
ders is dit in sommige streken van
Amerika, bepaaldelijk in den Staat
Massachusetts. Het insekt werd
daar in 1870 door den Franschman
Leopold Trouvelot, ten behoeve van
insektenkundige onderzoekingen,
in enkele exemplaren geïmpor-
teerd; met dat gevolg evenwel, dat
het sedert 1889 daar tot zoodanige
vermeerdering kwam, dat het weld-
ra in den Staat Massachusetts als
het schadelijkste aller insekten be-
kend stond. De schade, aldaar door
den plakker (« Gypsy moth » heet

hij daar) teweeggebracht, nam
zoodanig toe, dat er van over-
heidswege een afzonderlijk comité
werd benoemd om zich bezig te
houden uitsluitend met de studie
en de bestrijding van dit insekt. In
1896 werd vanwege het Landbouw-
departement van Massachusetts
door de Heeren Forbush en Fernald
over hunne werkzaamheden een
verslag uitgegeven, dat een lijvig
boekdeel vormt van meer dan 500
bladzijden. Althans tot op zekere
hoogte kan daaruit de beteekenis
van den « Gypsy moth » voor Mas-
sachusetts worden afgeleid. 
Het ligt evenwel niet in mijne be-
doeling, hier de verschillende maat-
regelen te bespreken, die men in
Amerika tegen den plakker geno-
men heeft; want al moge het insekt
voor Europa, en ook voor Neder-
land en België, volstrekt niet zonder
beteekenis zijn, zóó schadelijk als in
Amerika is het hier volstrekt niet. 
Bij ons heeft men een voldoend be-
strijdingsmiddel in de verdelging
der eihoopen gedurende den win-
ter. Men kan daar gemakkelijk bij
komen, omdat ze nooit hoog aan de
stammen zitten. Men kan de ei-
hoopen afkrabben, zooals reeds
door den Heer Staes in het boven-
aangehaalde opstel is meegedeeld.

Eene goede methode is ook, de ei-
hoopjes te vernielen, door er met
een borstel van staaldraad op te
kloppen. Maar bij al deze wijzen
van handelen blijven er allicht een
aantal eieren over, die niet vernield
worden.

Prof. Sajo heeft aangetoond (zie al-
weer het bovenaangehaalde opstel
van den Heer Staes), dat door be-
strijking van de « zwamhoopen »
met steenkoolteerolie de eieren
kunnen worden gedood. 

Dr Jacobi nu heeft voor hetzelfde
doel met goed succes gebruik ge-
maakt van petroleum. Met een’ een-
voudigen bespuitingstoestel, eene
soort van pulverisateur, spuit hij het
petroleum op de zwamachtige ei-
hoopjes. Bij het petroleum voegt hij
wat alkannin, waardoor die hoopjes
zwart gekleurd worden, zoodat ook
later kan worden gezien, welke van
deze hoopjes bespoten zijn en wel-
ke niet. Volgens Jacobi is één liter
petroleum voor minstens 2000
hoopjes genoeg; zoodat de metho-
de zeer goedkoop is! 
15 November 1901.  

Tijdschrift over Plantenziekten, jaar-
gang 7, 1901: p. 162-165
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Verloop aantasting &
maatregelen

In de aantasting van 1979/1980 is
door een natuurlijk proces de plaag
geheel verdwenen. De oorzaak van
de totale ineenstorting van de pop-
ulatie was onder meer een virusin-
fectie (kernpolyedervirus) van een
belangrijk deel van de rupsen.
Naast virus hebben parasieten een
bijdrage geleverd aan de ondergang
van de plaag, echter hebben onge-
twijfeld naast de genoemde oorza-

. . . en een eeuw later
H.C.M. Stigter

Plantenziektenkundige Dienst, Postbus 9102, 6700 HC  Wageningen

Over het voorkomen van Lymantria dispar in Nederland, heeft Lempke
(1980) uitvoerig verslag gedaan en nog steeds laat de plakker van zich
horen in Nederland. Met name in 1979 en 1980 zijn in de provincie Lim-
burg op enkele plaatsen massale aantastingen opgetreden. Vooral op eik
en later op grove en Corsicaanse den kwam de soort massaal voor, wat
leidde tot totale kaalvraat en uiteindelijk heeft geleid tot afsterven van
7,5 hectare naaldbos. Het meest recente massaal optreden van de plak-
ker was in 1994 in de provincie Noord-Brabant bij het plaatsje Dorst. In
dit laatste optreden gingen de rupsen door voedselgebrek op trek, op
zoek naar nieuwe voedselbronnen. Alles wat zij op hun weg aan planten-
materiaal tegenkwamen werd opgevreten en uiteindelijk eindigde de
grote massa rupsen bij een woonhuis, dat uiteindelijk bedekt raakte on-
der de grote massa plakkerrupsen. Later werd het bewuste woonhuis in
de media bestempeld als het “rupsenhuisje” van Dorst.



ken ook andere factoren een rol ge-
speeld bij de ineenstorting van de
plaag. Hierbij valt te denken aan de
natte zomer van 1980.
Bij de plakkeraantasting in de pro-

vincie Limburg is geen gebruik ge-
maakt van beheersingsmiddelen
(chemisch/mechanisch) en zoals
eerder omschreven is de plaag op
een natuurlijke wijze geheel ver-
dwenen.
In het geval Dorst is een combinatie
van chemisch en mechanisch me-
thodieken toegepast. In de directe
omgeving van het woonhuis is op
zeer beperkte schaal een bladbe-
spuiting uitgevoerd met Bacillus
thuringiensis, eigenlijk alleen om de
bewoners van het bewuste “rupsen-
huisje” enigszins op hun gemak te
stellen. Daarnaast is gebruik ge-
maakt van grote zuigmachines om
de rupsen op te zuigen, conform de
bestrijding van de eikenprocessie-

rups. Naast deze beide methoden is
nog een andere – oude - methode
toegepast. In het Tijdschrift over
Plantenziekten (1901) beschrijft Rit-
zema Bos de methode van het af-

krabben van eihopen met behulp
van een borstel van staaldraad. In
Dorst is deze borstelmethode met
een staalborstel op kleine schaal
toegepast, een vrij eenvoudige en bij
kleinere plaagomvang succesvolle
methode. Uit waarnemingen in het
voorjaar van 1995 bleek dat de pop-
ulatie van de plakker bijzonder laag
was en mede door het optreden van
parasieten is de soort geheel uit
Dorst en omgeving verdwenen.
De in het Tijdschrift voor Planten-
ziekten beschreven methode van
petroleum is een oude en nog
steeds bekende methode. In de be-
strijding van de eikenprocessierups
wordt genoemde methode nog ac-
tueel toegepast in delen van Euro-
pa. Het gaat dan niet om de doding
van de eieren, maar om de doding
van rupsen, die overigens in tegen-

stelling tot de plakker in hechte
groepen leven. Door op een lange
stok met een bol katoen die vervol-
gens in olieachtige stof wordt ge-
drenkt, nesten met rupsen te be-
strijken met olie of soms petroleum
en vervolgens aan te steken. Een af-
geleide van deze methode is de be-
strijding van bijvoorbeeld appel-
bloedluis (Eriosoma lanigerum),
waarbij met behulp van een bok-
kenpoot afgewerkte olie op aange-
taste stam en takdelen wordt ge-
smeerd, een methode die ook nu
nog wordt toegepast. Het mag dui-
delijk zijn dat laatstgenoemde me-
thode slechts op kleine schaal
wordt toegepast.
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Volgroeide rups, op de eerste vijf segmenten blauwe, op de overige rode wrat-
ten

Eiafzettende vrouwtjes, met daarbij bruine mannetjes, aangetrokken door
het sexferomoon van de vrouwtjes



Wat is de Gewas-
beschermings-
kennisbank
De Gewasbeschermingskennisbank
(GBK) bevat actuele, gestandaardi-
seerde, gewaarborgde en openbare
gegevens over gewasbescherming
in Nederland. ‘Actueel’ wil zeggen
dat de informatie over wijzigingen
in toelatingen en toepassingen van
gewasbeschermingsmiddelen we-
kelijks worden verwerkt. De gege-
vens zijn zoveel mogelijk gestan-
daardiseerd en vastgelegd volgens
bestaande of nieuwe GBK-‘stan-
daarden’ (zie Gewasbescherming
25, augustus 1994, supplement 1).
‘Gewaarborgd’ wil zeggen dat het
om informatie gaat die getoetst is
door een daartoe bevoegde instan-
tie, het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen (CTB).

De inhoud van de GBK heeft be-

trekking op gewasbescherming in
alle sectoren van de land- en tuin-
bouw, en in het openbaar en parti-
culier groen in Nederland. 

De databank bevat basisgegevens
over gewassen en teelten, ziekten,
plagen en onkruiden, en aantastin-
gen. Daarnaast zijn alle toegelaten
chemische en biologische gewasbe-
schermingsmiddelen opgenomen
met hun administratieve en techni-
sche gegevens.

De kern van de databank wordt ge-
vormd door informatie over de toe-
passing van de gewasbescher-
mingsmiddelen volgens het
Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG)
en de Gebruiksaanwijzing (GA) wel-
ke is vastgelegd op de officiële toe-
latingsbeschikkingen van het CTB.

De GBK bevat globaal dezelfde in-
formatie als de Gewasbescher-
mingsgids, maar gedetailleerder en
systematischer. De laatste drie ver-
sies van deze Gids (1996, 1999 en
2001) zijn voor een belangrijk deel
gemaakt op basis van de gegevens
in de GBK.

De GBK is sinds 1994 operationeel.
Hij is eigendom van en wordt be-
heerd door de Plantenziektenkun-
dige Dienst (PD).
De informatie in de GBK van de PD
is gedetailleerder en systematischer
vastgelegd dan in GBK-WWW is te-
rug te vinden. Als gevolg daarvan
zijn zowel de mogelijkheden van
zoekingangen (input) als van zoek-
resultaten (output) aanmerkelijk
groter.

GBK on-line

Naast de eigenlijke databank is er
sinds september 1998 een internet-
versie beschikbaar, de GBK-WWW.
De GBK-WWW is te vinden op
http://www.agralin.nl/gbk.

Het unieke van deze GBK-WWW is
dat de gebruiker op een gebruiks-
vriendelijke manier zeer snel kan
vinden welke gewasbeschermings-
middelen zijn toegelaten in een be-
paalde teelt(groep) en welke mid-
delen gebruikt kunnen worden
tegen een aantasting. Bovendien
kunnen lijsten met waardplantreek-
sen en aantastersreeksen1 verkre-
gen worden en kan de gebruiker
een overzicht krijgen van alle teelt-
groepen met daaronder vallende
teelten en alle aantastergroepen
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De Gewasbeschermings-
kennisbank op Internet
P.F.J. Oostelbos1 en C.M. van Zeist2

1Plantenziektenkundige Dienst, Afdeling Fytofarmacie, Postbus 9102, 6700 HC   Wageningen
2Bibliotheek Wageningen UR, Afdeling Productontwikkeling, Postbus 9100, 6700 AA  Wageningen

Door voortdurende wijzigingen in de toelatingen van gewasbescher-
mingsmiddelen is het voor gebruikers vaak onduidelijk of een middel,
onder bepaalde omstandigheden, nog gebruikt mag worden tegen een
aantasting. De Gewasbeschermingskennisbank op Internet biedt voort-
durend actuele informatie met betrekking tot het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen.

Via de GBK-WWW kan op een zeer snelle manier gevonden worden welke
middelen zijn toegelaten in een bepaalde teelt of teeltgroep en welke
middelen gebruikt kunnen worden tegen een aantasting. Na een zoek-
actie in de GBK-WWW kan met één klik op de muis de volledige toela-
tingsbeschikking, die door het CTB elektronisch wordt aangeboden, ge-
raadpleegd worden.

1 Het woord aantaster wordt in dit artikel en in de database gebruikt in de betekenis van gewas-
belager of ziekte- en plaagorganisme (redactie).



met tot die groepen behorende aan-
tasters. Om op een eenvoudige ma-
nier de bovengenoemde informatie
te kunnen vinden is een viertal
zoekingangen ontwikkeld. Bij het
zoeken kan gebruik gemaakt wor-
den van een groot aantal helpscher-
men. Ook is een uitgebreide hand-
leiding beschikbaar die eventueel
uitgeprint kan worden.

Alle informatie die in de GBK-
WWW gevonden wordt is gebaseerd
op de toelatingsbeschikkingen van
het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (CTB) en is
dus ‘geborgd’.

De GBK op WWW wordt maande-
lijks geactualiseerd en is dus steeds
up-to-date, wat belangrijk is in ver-
band met de voortdurende wijzigin-
gen in de toelatingsbeschikkingen
van de gewasbeschermingsmidde-
len.

In de GBK-WWW is informatie te
vinden over negentienhonderd ge-
wassen, teelt(groep)en en pro-
duct(groep)en, over tweeduizend
aantasters die een veelvoud van
aantastingen kunnen veroorzaken.
De gebruiker wordt er geleid naar
circa 780 toegelaten gewasbescher-
mingsmiddelen.

Omdat de GBK gebaseerd is op de
toelatingsbeschikkingen van het
CTB heeft ze alleen betrekking op
Nederlandse situatie.

In GBK-WWW zijn, in tegenstelling
tot de Gewasbeschermingsgids,
geen beschrijvingen van aantastin-
gen opgenomen en men er kan ook
geen informatie over niet-chemi-
sche maatregelen vinden.

Tijdens de ontwikkeling van de
GBK-WWW is regelmatig overlegd
met de (toekomstige) gebruikers
van de database over de wensen
met betrekking tot de opzet en de
inhoud van de GBK-WWW. Ook na
oplevering zijn er naar aanleiding
van vragen en verzoeken van ge-
bruikers regelmatig kleinere en gro-
tere wijzigingen in de GBK-WWW
aangebracht.

Wie zijn bij GBK op
Internet betrokken
De PD levert informatie over zowel
aantastingen, aantasters en aantas-
tergroepen, als over gewassen, teel-
ten, teeltgroepen, producten, pro-
ductgroepen en objecten (bv.
bestrating). Door koppeling van de-
ze gegevens kunnen toegelaten ge-
wasbeschermingsmiddelen en toe-
passingsgebieden gevonden
worden. Deze koppelingsmogelijk-
heid maakt de GBK uniek. Hierdoor
kan op een snelle manier gevonden
worden welke middelen werkzaam
zijn tegen een aantasting. Als ie-
mand deze informatie uit de Colle-
gebesluiten in de Bestrijdingsmid-
delendatabank zou willen halen, zal

hij eerst een groot aantal besluiten
moeten doorlezen.

De gegevens / informatie over ge-
wasbeschermingsmiddelen worden
aangeboden via de Bestrijdings-
middelendatabank van het College
voor de Toelating van Bestrijdings-
middelen (CTB). Als via de GBK-
WWW een middel is gevonden kan
men via een directe link met de Be-
strijdingsmiddelendatabank de toe-
latingsbeschikking van het middel
lezen.

Bibliotheek Wageningen UR treedt
op als beheerder van de website en
als exploitant van de Gewasbe-
schermingskennisbank.

Voor wie is de GBK-
WWW bestemd
De informatie uit de GBK wordt
door een breed publiek gebruikt.
Momenteel zijn er ongeveer 35
gebruikers die een abonnement
hebben op de GBK-WWW, waaron-
der onder andere zeven onder-
zoeksinstellingen, zes onderwijsin-
stellingen (hoger en middelbaar
agrarisch onderwijs), een groot
aantal toelatingshouders en hande-
laren in gewasbeschermingsmidde-
len en een aantal voorlichtingsin-
stellingen en adviesdiensten.
Bovendien wordt er gebruik
gemaakt van de GBK-WWW door
zuiveringsschappen, waterleiding-
bedrijven, veilingen, milieu-institu-
ten, enzovoort. Het gebruik van de
GBK is aan te raden voor eenieder
die direct of indirect te maken 
heeft met gewasbeschermingsmid-
delen, zowel bij het werken met de
middelen (controleren wat wel en
niet mag) als bij het analyseren 
van bijvoorbeeld waterzuiver-
heid en producten waarin resten
van middelen aanwezig kunnen
zijn.

Zoekmogelijkheden in
de GBK-WWW
In de GBK-WWW zijn de volgende
zoekingangen te vinden: 
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● Welke middelen zijn toegelaten
in welke teelt, teeltgroep, pro-
duct, productgroep of object?

● Welke middelen zijn werkzaam
tegen welke aantasting (ziekte,
plaag of onkruid)?

● Welke aantasters kunnen voorko-
men op welke gewassen (waard-
plantreeksen en aantasterreek-
sen)?

● Welke teeltgroepen, aantaster-
groepen en objecten komen voor
in de GBK, en hoe zijn die groe-
pen ingedeeld?

De eerste twee zoekingangen leiden
naar een lijst met gewasbescher-
mingsmiddelen die in Nederland
zijn toegelaten.

Hieronder volgt een korte beschrij-
ving van de mogelijkheden die de
verschillende zoekingangen bieden
en het soort informatie dat na een
zoekactie gevonden wordt.

Zoeken naar gewasbeschermings-
middelen toegelaten in een
teelt(groep), product(groep) of op
een object
De gebruiker wordt gevraagd de
naam van het gewas, teelt(groep),
product(groep) of object in te typen
waarvan informatie gezocht wordt
over toegelaten middelen. De com-
puter toont vervolgens een lijst met
alle teelten, enzovoort, waarin de
betreffende naam voorkomt en de
gebruiker kan de gewenste teelt, en-
zovoort, kiezen door op de naam te
klikken. Vervolgens wordt er een
lijst met gewasbeschermingsmid-

delen getoond die toegelaten zijn in
de gekozen teelt(groep),
product(groep) of object. De ge-
bruiker wordt na een zoekactie de
mogelijkheid geboden om een se-
lectie te maken in de lijst met ge-
vonden middelen en wel op (maxi-
maal 3) werkzame stoffen of op
(maximaal 3) typen middelen. Ook
kan een lijst met in dat specifieke
geval toegelaten werkzame stoffen
getoond worden. 

Omdat volgens het Collegebesluit
een middel dat toegelaten is in een
teeltgroep ofwel productgroep ook
is toegelaten in alle teelten ofwel
producten die tot die groep beho-
ren, worden ook de middelen die in
de bovenliggende teelt- of product-
groep zijn toegelaten getoond. 

De informatie die gevonden wordt
is gebaseerd op het Wettelijk Ge-
bruiksvoorschrift (WG) in de Toela-
tingsbeschikking van het middel.
De gebruiker wordt dringend gead-
viseerd het gebruiksvoorschrift
goed te lezen, omdat daar bepaalde
omstandigheden kunnen zijn aan-
gegeven waaronder het middel niet
gebruikt mag worden. Bovendien
staat in de beschikking informatie
over milieu- en veiligheidsaspecten
en doseringen.

Na een zoekactie in de GBK kan de
gebruiker, door te klikken op de
naam van een gevonden middel, 
de volledige toelatingsbeschikking
(inclusief wijzigingen, enzovoort)

van dat middel lezen uit de Bestij-
dingsmiddelendatabank van het
CTB.

Zoeken naar gewasbeschermings-
middelen werkzaam tegen een
aantasting
Bij deze zoekingang wordt de ge-
bruiker gevraagd de naam van de
gewenste aantasting of
aantaster(groep) in te typen. De
computer toont daarop een lijst
met teelt(groepen), product(groe-
pen) en / of objecten waarin de be-
wuste aantaster kan voorkomen en
bovendien wordt de gekozen aan-
taster in de hiërarchie (dat wil zeg-
gen de aantaster met alle bovenlig-
gende aantastergroepen) getoond.
De gebruiker kan de gewenste
teelt(groep), product(groep) of ob-
ject selecteren, waarna de compu-
ter een lijst met gewasbescher-
mingsmiddelen toont die
werkzaam zijn tegen de gekozen
combinatie van aantaster en teelt (=
aantasting). Er kan gekozen worden
om te zoeken naar middelen tegen
de specifieke aantaster, maar ook
kunnen lijsten met middelen ge-
vonden worden die niet alleen
werkzaam zijn tegen de geselecteer-
de aantaster maar ook tegen één of
meer bovenliggende aantastergroe-
pen. Volgens de toelatingsbeschik-
king zijn middelen die werkzaam
tegen een aantastergroep ook
werkzaam tegen alle onderliggende
aantastergroepen en de tot die
groepen behorende antasters. Als
de gebruiker er voor kiest om ook
middelen tegen bovenliggende
groepen te zien, toont de computer
een aantal aparte lijsten met mid-
delen, waarbij aangegeven wordt
van welke zoekactie (dus tegen wel-
ke aantaster of aantastergroep in de
gekozen teelt) de lijst het resultaat
is.

De informatie die via deze zoekin-
gang gevonden wordt is gebaseerd
op de Gebruiksaanwijzing (GA) in
de Toelatingsbeschikking. Voordat
besloten kan worden om een mid-
del te gaan gebruiken zal dit be-
sluit weer goed gelezen moeten
worden, omdat er bepaalde om-
standigheden kunnen zijn waaron-
der het middel niet gebruikt mag
worden.
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In de GBK-WWW zijn alleen die
aantastingen opgenomen waar een
middel tegen werkzaam is. Zo zal
men tevergeefs zoeken naar de
aantasting bruinrot, waar zoals be-
kend geen enkel kruid tegen gewas-
sen is.

Waardplant- en aantasterreeksen 
Via de GBK-WWW kunnen op een
eenvoudige manier lijsten verkre-
gen worden met aantaster- en
waardplantreeksen. Voor het tonen
van een lijst met alle aantasters op
een bepaald gewas hoeft alleen de
naam van dat gewas te worden in-
getypt, waarna een lijst met aantas-
ters op het scherm verschijnt. Op
dezelfde manier kan door het inty-
pen van de naam van een bepaalde
aantaster een lijst getoond worden
met alle gewassen waarop die aan-
taster kan voorkomen.

Lijsten met overzichten van teelt-
groepen, aantastergroepen en ob-
jecten
Als hulp bij het zoeken kan de ge-
bruiker overzichten met in de 
GBK voorkomende teeltgroepen 
en aantastergroepen raadplegen. 
In die lijsten wordt getoond hoe 
de groepen hiërarchisch zijn op-
gebouwd (wat zijn hoofdgroepen 

en welke groepen vallen onder 
die hoofdgroepen). Ook kan door
klikken op de naam van een groep
een lijst getoond worden met alle
teelten en aantasters die tot de be-
wuste groep behoren. Bovendien 
is een lijst met alle objecten die in
de GBK voorkomen aanwezig. De
objecten zijn niet in groepen ver-
deeld.

Help- en infoschermen
Bij elke zoekingang staan uitgebrei-
de tips en adviezen voor het gebruik
van die ingang. Bij het zoeken zijn
er veel meer mogelijkheden dan in
het bestek van dit artikel behandeld
kunnen worden. Er is een uitgebrei-
de handleiding aanwezig die regel-
matig wordt bijgewerkt. 
Voor gebruikers is er een reactiefor-
mulier om vragen te stellen of com-
mentaar te leveren. De vragen wor-
den altijd op korte termijn
beantwoord. Als de gebruiker infor-
matie zoekt die niet via de GBK-
WWW te vinden is maar wel met de
GBK op de PD te beantwoorden is,
is het mogelijk om daar overzichten
op maat te laten maken.

Abonnementen
De GBK-WWW is alleen te raadple-
gen door abonnementhouders. Een
abonnement wordt in principe voor
een jaar afgesloten. Voor wie eerst
de GBK wil bekijken alvorens te be-
sluiten zich te abonneren bestaat
de mogelijkheid om voor een
maand een gratis proefabonnement
af te sluiten.

Informatie

Informatie over de GBK-WWW is te
krijgen bij de Helpdesk van Biblio-
theek Wageningen UR, telefoon:
0317 484440 of e-mail: de.help-
desk@id.bib.wau.nl

Er kan ook een kijkje genomen wor-
den op de site van de GBK-WWW
(http://www.agralin.nl/gbk), onder
de knop ‘info’ staat informatie over
de GBK en over het afsluiten van
een abonnement.

Voor groepen kan ook een demon-
stratie van de GBK-WWW verzorgd
worden.
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Inzet van herbiciden is een veelge-
bruikte methode om onkruiden op
verhardingen te bestrijden. Een na-
deel van deze methode is de af-
spoeling van milieuvreemde stoffen
naar het oppervlaktewater. In 1997
hebben het Rijk en de sector Open-
baar Groen (inclusief verhardingen)
bestuurlijke afspraken gemaakt om
het pesticidengebruik in de sector
met 43% terug te dringen en de
emissie naar het oppervlaktewater
met 90% terug te dringen t.o.v. de
referentieperiode 1984–1988 (Kerk-
hof & Heemsbergen, 1998). Inmid-
dels is gebleken dat de volume-
doelstelling voor de sector als
geheel wel gehaald wordt, maar 
dat de reductie in gebruik van
herbiciden op verhardingen
nauwelijks afneemt (Kerkhof &
Heemsbergen, 1998). Afspoeling
van deze middelen (indirect via rio-
lering en overstort) wordt als één
van de belangrijkste bronnen van
emissie naar oppervlaktewater ge-
zien. 

Alternatieven voor de inzet van her-
biciden zijn mechanische en fysi-
sche bestrijdingsmethoden (Korten-
hoff et al., 2001, van Zuydam et al.,
2001). Voorbeelden hiervan zijn
borstelen, branden, maaien of sto-
men. Een aantal van deze metho-
den zoals borstelen zijn al vrij lang
bekend. Stomen daarentegen wordt
nog maar sinds kort toegepast in
Nederland en behoeft optimalisatie
voor effectief en efficiënt gebruik.
Een belangrijk voordeel van de al-

ternatieve methoden is dat ze geen
afspoeling van milieuvreemde stof-
fen naar oppervlaktewater geven.
Echter, op basis van andere eigen-
schappen zoals effectiviteit, effi-
ciëntie, directe kosten en gebruiks-
gemak kunnen ze moeilijk
concurreren met de inzet van herbi-
ciden, al of niet toegediend via de-
tecterend spuiten (Kempenaar et
al., 2000). Grofweg tweederde van
de gemeenten in Nederland ge-
bruikt anno 2000 herbiciden voor
beheer van onkruid op verhardin-
gen. Daarnaast worden herbiciden
gebruikt op bedrijventerreinen en
door particulieren.

In opdracht van Monsanto (de pro-
ducent van Roundup (momenteel
het belangrijkste herbicide op ver-
hardingen) en VEWIN (Vereniging
van Exploitanten van Waterleiding-
bedrijven in Nederland) is medio
2000 een meerfasen project gestart
om een duurzame vorm van on-
kruidbeheer op verhardingen te
ontwikkelen met minimale afspoe-
ling van herbiciden naar het opper-
vlaktewater. Om dit te bereiken
worden de volgende instrumenten
gezien: (1) inzet van kennis in een
Beslissingsondersteunend systeem
(BOS) en (2) een borgingssysteem
voor duurzaam onkruidbeheer. In
de eerste fase van het project zijn
de opties van een BOS en certifice-
ring onderzocht. Tijdens de works-
hop werden deze opties besproken.
Uit de discussie ontstond het vol-
gende beeld. 

Ad. 1. Het BOS dient ondersteu-
nend te zijn voor zowel planners als
uitvoerders van onkruidbeheer op
verhardingen. De planners hebben
daarbij vooral behoefte aan een ob-
jectgericht BOS voor strategische en
tactische beslissingen aangaande
inzetbaarheid van onkruidpreven-
tiemaatregelen en de kosten-effec-
tiviteit en neveneffecten van cura-
tieve bestrijdingsmethoden. De
uitvoerders hebben daarentegen
behoefte een toepassingsgericht
BOS voor tactische en operationele
beslissingen over optimale inzet
van curatieve bestrijdingsmethoden
in relatie tot effectiviteit en neven-
effecten.

Ad. 2. Certificering biedt mogelijk-
heden om duurzaam onkruidbe-
heer zonder afspoeling van herbici-
den te borgen. Opties zijn
certificering van een kwaliteitsys-
teem (bijv. certificaat koppelen aan
gebruik van een objectgericht BOS),
een proces (bijvoorbeeld certificaat
koppelen aan wijze van onkruidbe-
strijden), een uitvoerder (bijvoor-
beeld via spuitlicentie) of een resul-
taat. Herbicidenverstrekking op
recept is ook besproken. Er bleek
geen consensus over welke vorm
van certificering succesvol zal of
kan zijn. Bij voorkeur dient de certi-
ficering aan te sluiten bij reeds be-
staande juridische kaders. Nader
onderzoek is hier gewenst, waarbij
afstemming met certificering van
pesticidengebruik in de landbouw
(beleid ‘Zicht op Gezonde Teelt’) ge-
wenst is.

De workshop in Utrecht kende 25
deelnemers die beroepsmatig met
onkruidbeheer op verhardingen te
maken hebben. De deelnemers wa-
ren afkomstig van de Rijksoverheid,
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Rationeel onkruidbeheer op
verhardingen
C. Kempenaar1, L. den Boer2, W.J. Beltman3 en  L.A.P. Lotz1

1 Plant Research International, Postbus 16, 6700 AA Wageningen
2 Centrum voor Landbouw en Milieu, Postbus 10015, 3505 AA Utrecht 
3 Alterra, Postbus 47, 6700 AA Wageningen

Onder bovenstaande titel werd op 7 februari 2001 in Utrecht een work-
shop gehouden over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Belang-
rijke thema’s waren ‘afspoeling van herbiciden’ en ‘kosten-effectief
onkruidbeheer’. In dit artikel worden enkele resultaten van de workshop
genoemd.



provinciale overheden, gemeenten,
waterschappen, koepelorganisaties,
keuringsinstanties, aannemers van
onkruidbeheer, beheerders van in-
dustrieterreinen, fytofarmaceuti-
sche bedrijven, NS en onderzoeks-
instellingen. Een uitgebreid verslag
van de workshop kan per email
(c.kempenaar@plant.wag-ur.nl) be-
steld worden.  

Referenties:
Kempenaar, C., Groeneveld, R.M.W. & Uffing,

A.J.M., 2000.  Quantitative evaluation of
liquid deposition by herbicide applica-
tion systems for weed control on hard
surfaces. Plant Research International,
Wageningen, Nota 52.

Kerkhof, I. & Heemsbergen, H., 1998.  Evalu-
atie Meerjarenplan Gewasbescherming
Openbaar Groen over 1998.  IKC-Natuur-
beheer, Wageningen.

Kortenhoff, A., Kempenaar, C., Lotz, L.A.P.,

Beltman, W & den Boer, L., 2001.  Rational
Weed Management on hard surfaces.
Phase I – Further identification of objecti-
ves and elements that should be part of a
DSS and Certification system. Plant Re-
search International, Wageningen, Nota
69A.

Van Zuydam, R.P., Kurstjens, D.A.G. & Vermeu-
len, G.D., 2001.  Overzicht en sterkte-
zwakte analyse van enkele nieuwe, niet-
chemische principes voor
onkruidbestrijding. IMAG, Wageningen
Nota in press.
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Voorlopig programma

9.30 Ontvangst met koffie

10.00 Anita Hazendonk (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Glastuinbouw, Aalsmeer) ‘Epidemiolo-
gie van Phytophthora en Pythium-soorten in bloemisterijgewassen’

10.30 Marjan de Boer (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Lisse) “Biologische bestrij-
ding van Pythium in verschillende bloembolgewassen met behulp van  Pseudomonas bacteriën“

11.00 Koffiepauze

11.30 Robert Baaijen (Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen) ‘Phytophthora ramorum sp. nov.:
een ernstige bedreiging van ons openbaar groen?’

12.00 spre(e)k(st)er nog niet bekend

13.00 Lunch

14.00 Rondleiding op het C.B.S.

15.00 Korte wetenschappelijke mededelingen

± 16.00 Sluiting en borrel

Info: 
Arthur de Cock (tel. 030-2122695; e-mail: decock@cbs.knaw.nl)
Peter Bonants (tel. 0317-476213; e-mail: p.j.m.bonants@plant.wag-ur.nl

Bijeenkomst KNPV werkgroep
Phytophthora en Pythium
Datum: donderdag 27 september 2001
Plaats : Centraalbureau voor Schimmelcultures, Uppsalalaan 8, Utrecht



‘Natuurlijk’ staat tegenover ‘boven-
natuurlijk’ of ‘metafysica’. Met dit
begrippenpaar  wordt als natuurlijk
het tastbare aangeduid; met meta-
fysica alles wat daar buiten ligt.
Twee begrippen die de gehele wer-
kelijkheid omsluiten en om die re-
den dan ook éénduidig zijn. Als we
het over plantenziekten hebben,
schieten we met deze begrippen
niet zoveel op. Van Dale omschrijft
in zijn laatste editie ‘natuurlijk’ met
‘door de natuur voortgebracht of
gevormd’. Het woordenboek plaatst
dit begrip tegenover ‘kunstmatig’.
Als voorbeeld noemt het woorden-
boek een natuurlijke grens tegen-
over een kunstmatige.

Andere handvatten
voor een indeling
De indeling ‘natuurlijk’ en ‘boven-
natuurlijk’ is voor de plantenziekte-
kunde niet relevant. Plantenziekten
noch de bestrijding ervan hebben
iets metafysisch. Hebben we wat
aan de indeling van Van Dale? Die
indeling lijkt op die van Jacquard

(1997). Jacquard beschouwt als na-
tuurlijk wat via de evolutie tot ons
gekomen is. Alles wat de mens aan
het ondermaanse bijgedragen heeft
behoort dan tot de cultuur. Deze
tweedeling sluit echter niet aan bij
het hedendaagse woordgebruik.
Wat wij in Nederland ‘natuur’ noe-
men is meestal te vinden in een cul-
tuurlandschap. Het ‘Groene Hart’
noemen wij natuur. Het is een door
mensen geschapen weidegebied,
een cultuurlandschap dus. De Oost-
vaardersplassen vormen een na-
tuurgebied dat grotendeels door
mensenhand is aangelegd en is dus
een cultuurlandschap. Bossen vor-
men natuurgebieden bij uitstek
maar de Nederlandse bossen zijn
cultuurlandschappen. De vraag is
overigens of bossen met veredelde
bomen als natuur ervaren worden
door de bezoekers. De Europese
Unie (EU) is bezig met een verede-
lingsprogramma voor bossen ter
waarde van ƒ 100.000.000.-- (Ano-
nymus, 1999). Beschouwen we dat
bos van veredelde bomen als na-
tuur of als cultuur? Of hangt het

oordeel van de veredelingsmethode
van de bomen af? Een weide met
veredeld gras wordt door velen als
natuur gezien. Dit waarschijnlijk
omdat het thema (veredeling van
grassen) niet leeft bij de bevolking
noch bij natuur- en milieuorganisa-
ties. Natuurlijk voedsel wordt door
sommigen beschouwd als voedsel
dat zonder kunstmest en zonder
bestrijdingsmiddelen geteeld is. Als
het gewas (het ras) met moderne
technieken veredeld is, is het in de
ogen van anderen echter niet na-
tuurlijk. Het gebruik van kunstmest
of bestrijdingsmiddelen is dan niet
meer uitsluitend bepalend of iets
natuurlijk geteeld is. Het begrip ‘na-
tuurlijk’ is in het nu gangbare
spraakgebruik een betrekkelijk wil-
lekeurig begrip geworden. Het zegt
weinig over ‘natuur’ of ‘cultuur’. De
claim dat natuurlijk geteeld voedsel
van een betere kwaliteit zou zijn dat
traditioneel geteeld voedsel wordt
soms ook geventileerd. Ook het te-
gendeel wordt beweerd. Voedings-
waarde, smaak en aroma van voed-
sel wordt, aldus Weichmann,
positief beïnvloed door stikstofbe-
mesting (Laffert, 1999).

In onze dagelijkse leefomgeving, zo
concludeer ik uit het bovenstaande,
is natuur niet goed te scheiden van
cultuur.  Wat wij natuur noemen
heeft ook wat met cultuur te ma-
ken.

Chemisch versus
natuurlijk toegespitst
op bestrijdings-
middelen
Bij bestrijdingsmiddelen wordt wel
gesproken over chemische midde-
len en natuurlijke middelen of ge-
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Natuurlijk of chemisch?
A.J. Vijverberg 

Artemis1, Brederolaan 34, 2692 DA  Gravenzande

De begrippen chemisch en natuurlijk hebben voor velen een emotionele
lading. Zo schrijft de Zuid-Hollandse Milieufederatie in haar jaarverslag
over 2000: ’…want chemische middelen zijn bijzonder nadelig voor het
milieu.’ Biologische middelen worden, zo blijkt uit hetzelfde jaarverslag,
als een panacee omarmd. De termen biologisch en chemisch worden ge-
bruikt als  een geloofsbelijdenis.

Hieronder verduidelijk ik de begrippenparen ‘natuur en chemie’ en ‘na-
tuur en cultuur’. Deze begrippen worden soms toegepast op een manier
die – gezien vanuit de natuurwetenschap – weinig verhelderend werkt.
Als deze begrippenparen op bestrijdingsmiddelen toegepast worden,
wordt de verwarring nog groter. Het begrip ‘natuur’ wordt dan gekop-
peld aan ‘veilig’.

Uit mijn beschouwingen heb ik de les getrokken dat ‘water’ natuurlijk is
en ‘H2O’ chemisch. Soortgelijke conclusies trek ik over de begrippen
‘Chilisalpeter en NaNO3‘ en ‘koolzuurgas en CO2‘. Voor de tuin- en land-
bouwkundige praktijk geldt echter ook wat in de gehele economie geldt:
de consument heeft altijd gelijk.

1 Artemis is de belangenvereniging van producenten en handelaren in biologische agentia.



wasbeschermingsmiddelen van na-
tuurlijke oorsprong (GNO’s). De
Stichting ‘Natuur en Milieu’ spreekt
daarnaast van ‘Groene Bestrijdings-
middelen’ zonder overigens aan te
duiden wat hiermee bedoeld wordt
(Natuur en Milieu, 1999). In de bij
genoemde brief gevoegde notitie
wordt – eveneens zonder omschrij-
ving van de betekenis – gesproken
over biologische bestrijdingsmidde-
len (Remmers et al., 1999). De ge-
bruikte terminologie is subjectief en
niet gedefinieerd.

Het onderscheid tussen natuurlijk
en chemisch wordt ook vertroebeld
omdat natuurlijke producten om
deze gebruiksklaar te maken be-
werkt moeten worden. Het product
dient gesteriliseerd, gezuiverd, ge-
concentreerd en/of verpakt te wor-
den. Daarnaast moet het vervoerd
worden van de producent naar de
gebruiker. Dit zijn handelingen die
het onderscheid tussen een natuur-
product en een industrieel product
(chemisch product) onduidelijk
maken.

Ook als we onze aandacht richten
op bestrijdingsmiddelen wordt het
onderscheid tussen natuur en cul-
tuur er niet duidelijk op. Dit veran-
dert niet als we het begrip cultuur
vervangen door chemie.

Natuurlijk: veilig of
gevaarlijk?
In de belevingswereld van een aan-
tal mensen staat natuurlijk gelijk
met veilig en chemisch met gevaar-
lijk. Ames (geciteerd  door Bast,
1990) merkt hierover op: ‘Zoals ge-
zegd beschermen planten zich te-
gen schimmels en insecten door
synthese van, men zou kunnen zeg-
gen, ‘natuurlijke pesticiden’. Een
voorzichtige schatting leert dat de

mens via het voedsel enkele gram-
men per dag van deze natuurlijke
verdelgingsmiddelen tot zich
neemt. Dit is ten minste 10.000
maal meer dan de ons via het voed-
sel bereikte niet-natuurlijke, door
chemici ontwikkelde pesticiden.
Bedacht moet worden, aldus Bast,
dat chemische bestrijdingsmidde-
lenmiddelen goed onderzocht zijn
en natuurlijke niet of nauwelijks.
Veiligheid aan natuurlijkheid kop-
pelen is dan ook niet gebaseerd op
wetenschappelijke kennis (zoals het
gebruik van alcohol en tabak ons le-
ren) maar op vooroordelen. Vergifti-
ging door moederkoren, veroor-
zaakt door alkaloïden afgeleid van
lyserginezuur, is een ander bekend
voorbeeld van een gevaarlijke, na-
tuurlijke stof. De bacterie Burkhol-
deria cepacia (Pseudomonas) die
gebruikt wordt om bodempathoge-
nen te onderdrukken blijkt schade-
lijk te zijn voor mensen die aan
taaislijmziekte lijden (Janssen &
Hanekamp, z.j.).

Zodra natuurlijke pesticiden door
het gewas geproduceerd worden
door een eigenschap ontleend aan
een andere plantensoort is bij som-
migen het enthousiasme voor het
natuurlijke over. Zo is er volgens
Green-Peace sprake van ‘continue
gifproductie’ bij spruitkool waar
een eigenschap uit het sneeuwklok-
je is ingebouwd (Anonymus, 1999-
a).

Op de groene golf van de maat-
schappij heeft het begrip post gevat
dat natuurlijke bestrijdingsmidde-
len gezonder zijn dan gesyntheti-
seerde. Natuurwetenschappelijk is
die stelling niet te staven.

Conclusie

Het onderscheiden van bestrij-

dingsmiddelen in chemische en na-
tuurlijke is een hachelijke en weinig
zinvolle onderneming. Het is een
hachelijke onderneming omdat na-
tuurlijke bestrijdingsmiddelen tal
van behandelingen ondergaan die
identiek zijn met die welke chemi-
sche bestrijdingsmiddelen onder-
gaan. Zuiveren, concentreren en
verpakken van het middel zijn
voorbeelden van handelingen die
de onderlinge verschillen verklei-
nen. Het is ook een weinig zinvolle
onderneming. De maatschappij –
daarin gestimuleerd door de mi-
lieubeweging - verbindt aan het 
begrip natuurlijk het idee van 
veilig. Omdat dit onjuist is, is het
beter naar de chemische en fysische
eigenschappen van de stof te kij-
ken. Een oordeel op basis van die
eigenschappen vraagt kennis maar
levert ook inzicht op. Voor de plan-
tenveredeling geldt hetzelfde. Niet
de methode van veredeling moet
bepalen of we een nieuw ras accep-
teren maar de eigenschappen van
een ras.
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Deze afspraak is vooral gericht op
bescherming van landbouw. Be-
scherming van natuur en daarmee
biodiversiteit wordt echter steeds
belangrijker gevonden. Volgend jaar
worden in Den Haag nieuwe mon-
diale afspraken gemaakt voor het
beschermen van biodiversiteit te-
gen zogenaamde invasieve exoti-
sche soorten. Wat precies bedoeld
wordt met ‘invasieve exotische
soorten’ is nog niet duidelijk, maar
plantenziekten zullen hier zeker bij
horen (UNEP/CBD, 2001). Net zoals
planten, zoogdieren en wat dies
meer zij. Criterium zal zijn dat der-
gelijke soorten kunnen leiden tot

schade aan inheemse ecosystemen,
soorten of habitats. Nieuw hierbij is
dat allerlei te verhandelen planten-
soorten kunnen  worden gezien als
schadelijk voor (agro)biodiversiteit,
en daarmee als ‘nieuwe’ categorie
van plantenziekten1. 

Met deze ontwikkeling groeien in-
ternationale afspraken zoals het
biodiversiteitsverdrag (CBD of Con-
vention on Biological Diversity) en
het plantenbeschermingsverdrag

naar elkaar toe. Dit gebeurde al eer-
der als onderdeel van het Wereld-
handelsverdrag van 1994 (Uruguay
ronde), waarbij een koppeling
wordt gemaakt met het plantenbe-
schermingsverdrag (WTO, 1994).
Naast de vele overeenkomsten van
het Wereldhandelsverdrag van 1994
zijn voor het eerst landbouwafspra-
ken gemaakt gericht op eerlijke
handel. Bij de onderhandelingen
van 1994 is onder meer een akkoord
gesloten voor de wijze waarop sani-
taire en fytosanitaire maatregelen
kunnen worden toegepast2. Uit-
gangspunt van het wereldhandels-
verdrag is dat maatregelen ter be-
scherming van plantengezondheid
zo min mogelijk handelsbelemme-
rend moeten zijn en onderbouwd
moeten zijn door middel van risico-
analyse. Op basis van deze ontwik-
kelingen is het plantenbescher-
mingsverdrag herzien in 1997. Als
zodanig geldt een principieel ja
voor handel van plantmateriaal,
tenzij bepaalde risico’s geïdentifi-
ceerd kunnen worden die alleen
door middel van een handelsver-
bod zijn te vermijden.  Het is maar
de vraag of dit vanuit het biodiversi-
teitsverdrag op een vergelijkbare
wijze zal worden ingevuld, of dat bij
elke vorm van risico zonder meer
de grenzen dicht gaan.

Er moet voorkomen worden dat in-
ternationale verdragen strijdig met
elkaar zijn. Bij het zoeken naar kop-
pelingen tussen het plantenbe-
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Planten als bron van nieuwe plantenziekten:

Nieuwe afspraken om mondiaal
verkeer van plantmateriaal te
reguleren
B. de Hoop

Plantenziektenkundige Dienst, Postbus 9102, 6700 HC  Wageningen

Wereldwijd is Nederland een van de grootste exporteurs en importeurs
van landbouwproducten (Silvis en Van Bruchem, 2001). In totale export
waarde van landbouwproducten hoort Nederland zelfs bij de top drie, na
de VS en Frankrijk (zie tabel 1). Grote handelsstromen brengen grote ri-
sico’s voor verspreiding van plantenziekten met zich mee. Sinds 1951
verplicht het internationale plantenbeschermingsverdrag (International
Plant Protection Convention) leden om dergelijke verspreiding van plan-
tenziekten tegen te gaan. De Plantenziektenkundige Dienst is in Neder-
land verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichting.

Tabel 1. Ranglijst van agrarischea) export- en importlanden over 1997-1999. (Bron
LEI, 2001) (Silvis en Van Bruchem, 2001)

Land Export Import Saldo
(miljard USD)

1. Verenigde Staten 57,5 42,1 15,4
2. Nederland 32,2 18,8 13,4
3. Australië 15,3 2,9 12,4
4. Frankrijk 37,9 25,9 12,0

18. Verenigd Koninkrijk 16,6 28,1 –11,5
19. Duitsland 24,5 39,9 –15,4
20. Japan 1,6 36,1 –34,5

a) Agrarische producten en voedingsmiddelen, exclusief vis, sierteeltproducten
en hout

1 Los van specifieke onkruiden, die bijvoorbeeld direct parasitair zijn voor andere planten, zoals
Striga spp.

2 WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.



schermingsverdrag en het biodiver-
siteitsverdrag moet hiermee reke-
ning worden gehouden. Voor orga-
nisaties zoals de
Plantenziekten-kundige Dienst is
het van belang om mogelijke strij-
digheden tijdig te signaleren om te
voorkomen dat er een inconsistente
werkwijze uit voorkomt. De Plan-
tenziektenkundige Dienst richt zich
daarbij op het beschermen van
planten in de landbouw en natuur,
zonder dat dit leidt tot overbodige
handelsbarrières. Dit artikel gaat op
zoek naar een aantal richtingwijzers
voor deze vorm van ‘fair trade’.

Internationaal
Verdrag voor de
Bescherming van
Planten
Niet voor niets is de ‘International
Plant Protection Convention’ een
van de oudste multilaterale verdra-
gen. Plantenziekten worden in alge-
mene zin als onwenselijk gezien en
het is dus relatief makkelijk om
hierover afspraken te maken. Dit
betreft met name de ‘klassieke’
plantenziekten, waaronder arthro-
poden, bacteriën, nematoden,
schimmels en virussen. Het verdrag
richt zich op het tegengaan van ver-
spreiding en introductie van plan-
tenziekten. Plantenziektekundige
diensten zijn op nationaal niveau
verantwoordelijk voor het nakomen
van de verplichtingen van dit ver-
drag. Bijvoorbeeld het zorgdragen
dat te exporteren plantmateriaal,
vrij is van plantenziekten die onge-
wenst zijn voor het land van import.
Omgekeerd gelden ook rechten. De
Plantenziektenkundige Dienst kan
eisen stellen aan landen die plant-
materiaal leveren aan Nederland,
om te voorkomen dat ongewenste
plantenziekten Nederland in kun-
nen komen. In de praktijk worden
plantenziekten verdeeld in twee ca-
tegorieën: quarantaine en niet-
quarantaine. 

In het eerste geval worden nationa-
le maatregelen genomen om intro-
ductie en verspreiding tegen te
gaan, en in het laatste geval niet. In

het kader van ‘voorkomen is beter
dan genezen’ wordt nadruk gelegd
op het inspecteren van te verhande-
len plantenmateriaal door de Plan-
tenziektenkundige Dienst. Bij het
aantreffen van ongewenste quaran-
taineziekten worden planten niet
zozeer gezond gemaakt maar veelal
vernietigd of teruggezonden naar
het exporterende land. De Planten-
ziektenkundige Dienst is hier dus
niet zozeer een plantendokter maar
eerder een plantenpolitie.

Ook onkruiden vallen in principe
onder dit verdrag, al wordt in de
uitvoering van het verdrag deze ca-
tegorie tot heden wat minder be-
licht omdat onkruiden veelal gene-
riek zijn in hun schadelijke effecten
op planten (bijvoorbeeld concur-
rentie voor licht, water, bodem).
Het verschil in schade tussen onge-
wenste vreemde onkruiden en de in
een land reeds aanwezige onkrui-
den is dan moeilijk te maken. Voor
parasitaire onkruiden is dit een an-
der verhaal en deze komen wel voor
op quarantainelijsten van verschil-
lende landen.

Begin jaren negentig bestond er in-
ternationaal onenigheid over de ca-
tegorie van ‘biologische bestrijders’.
Een aantal landen was voorstander
van strikte internationale regelge-
ving voor deze categorie omdat bio-
logische bestrijders die worden

geïntroduceerd de locale ecologie
kunnen verstoren of zelfs direct
schadelijk kunnen zijn voor plan-
ten. Andere landen, waaronder Ne-
derland, gaven aan dat er meer vrij-
heid moest bestaan voor het
nationaal invullen van deze stan-
daard, om hiermee te voorkomen
dat deze waardevolle categorie van
milieuvriendelijke gewasbescher-
mingsmiddelen in onbruik zou ge-
raken. Uiteindelijk is door de leden
van het internationale plantenbe-
schermingsverdrag voor de laatste
oplossing gekozen, onder meer
door actieve Nederlandse inbreng
in internationaal overleg.

Moeten alle ongewenste ‘klassieke
plantenziekten’ als quarantaine-
plantenziekten worden gezien en te
vuur en te zwaard worden bestre-
den? Er zijn veel plantenziekten die
slechts beperkte schade veroorza-
ken, ofwel waarvan de schade be-
perkt kan worden door goede af-
spraken. Door goede afspraken
tussen landen kunnen onnodige
handelsbarrières worden voorko-
men. Daarbij is het vanzelfsprekend
dat overleg met belangengroepen
plaatsvindt, zoals de agrarische
plantaardige sector.

Ook voor de plantenziekten van
quarantainebelang volgens de EU
regelgeving zijn afspraken gemaakt
tussen de PD en het bedrijfsleven
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Figuur 1 Vier scenario’s als uitgangspunt voor de beheersing van planten-
ziekten (x-as). Voor elk scenario is het wenselijk dat de trade opportunities
zo groot mogelijk zijn (high), waarbij  de kosten zo laag mogelijk zijn
(low/absent) en de mate van vermindering van risico’s van quarantaine
plantenziekten (risk reduction) zo hoog mogelijk is (high).
Het vierde scenario (Risk + Market) is het meest optimale scenario voor de
beheersing van quarantaine plantenziekten, waarbij risico analyse door de
PD wordt gekoppeld aan inbreng van het georganiseerde bedrijfsleven (Flei-
scher, G., 1998) 



voor het beheersen van de risico’s
voor verdere verspreiding (During-
hof, H.A., 1999). Onderzoek heeft
aangetoond dat consultatie van het
bedrijfsleven bij het identificeren
en beheersen van risico’s van plan-
tenziekten de beste resultaten met
zich meebrengt met minimale kos-
ten (zie figuur 1) (Fleischer, G.,
1998) 

In Nederland zijn plantenkwekers
in hoge mate georganiseerd. Het
besef is hier al vroeg doorgedron-
gen dat je beter kunt zorgen voor
gezonde planten voor de klant door
gezond uitgangsmateriaal te garan-
deren. Hier zijn afspraken over
gemaakt, veelal in de vorm van cer-
tificeringsschema’s, en keurings-
diensten hebben in Nederland een
wettelijk mandaat om toe te zien op
correcte naleving hiervan. 

Met name de virussen vormen een
groep van plantenziekten die direct
geassocieerd kan worden met uit-
gangsmateriaal. Zorgt men dat het
uitgangsmateriaal gezond is dan
hoeft men niet meer bang te zijn
voor verdere verspreiding en kun-
nen rigide maatregelen, inclusief
verbod op handel, achterwege wor-
den gelaten. Bemoeienis van de PD
voor dergelijke organismen zou be-
perkt kunnen zijn en zich met na-
me richten op het uitgangsmateri-
aal. Wel is het zo dat voortdurend
nieuwe virussen de kop opsteken,
ofwel geïntroduceerd via interna-
tionale handel, ofwel door natuur-
lijke recombinatie.

Bij een uitbraak van een nieuw vi-
rus heeft het bedrijfsleven meestal
enige tijd nodig om de ziekte te be-

heersen en verdere verspreiding via
uitgangsmateriaal te voorkomen.
Gedurende deze periode is het be-
langrijk dat de Plantenziektenkun-
dige Dienst actief de regie voert om
verspreiding tegen te gaan. Een
voorbeeld hiervan is het pepino
mosaic virus (zie box 1).

Internationaal wordt sinds kort ge-
werkt aan het differentiëren van het
zwart-wit beeld van wel dan niet
gewenste plantenziekten. Zo wordt
een nieuwe categorie van ‘regulated
non-quarantine pests’ in het meest
recente plantenbeschermingsver-
drag beschreven. Hoe hier precies
mee moet worden omgegaan moet
echter nog in nieuwe internationale
standaarden worden afgebakend.
De tijd is inmiddels wel rijp voor
Nederland om hier wat mee te
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Box 1

Pepino mosaic virus in Europa 

Tot voor kort was pepino mosaic virus (PepMV) volstrekt onbekend in
Europa en werd het niet als een belangrijke plantenziekte beschouwd.
In 1999 maakte Nederland melding van het pepino mosaic virus in kas-
teelt van tomaten (Vlugt, R.A.A. van der, et al., 2000). Dat jaar maakte
ook het VK melding van het virus in kasteelt, waarbij telers direct over-
gingen tot vernietiging van plantmateriaal om verdere verspreiding te
voorkomen (CSL, 1999). Op basis van surveys door lidstaten van de EU
werd in de loop van 2000 en 2001 melding gemaakt van vondsten in
Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, en Spanje. De Europe-
se Commissie ging ondertussen over tot voorlopige maatregelen om
verdere verspreiding tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn terecht omdat het een zeer besmettelijk virus is.
Om die reden stelde de Organisatie van Plantenziektenkundige Dien-
sten in Europa en het Middellandse Zeegebied (EPPO3) voor om PepMV
op de quarantainelijst te plaatsen. Echter de mate van schade die
PepMV veroorzaakt is beperkt en sowieso omstreden (Netherlands
Plant Protection Service, 2001) (zie figuren 2 en 3 voor schadebeelden).
Indien telers van tomaten een hygiëneprotocol volgen kan verspreiding
en daarmee schade makkelijk beperkt worden. In Nederland was dit
protocol snel ontwikkeld (Mudde & Stijger, 2000), en dit protocol wordt
inmiddels breed toegepast door de telers. Dit is mede dankzij de hoge
mate van georganiseerdheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

Op grond van deze informatie heeft EPPO vooralsnog afgezien van een
quarantainestatus.
Op dit moment blijven tijdelijke maatregelen van de EU van kracht tot
eind december 2002, en is de Plantenziektenkundige Dienst binnen Ne-
derland verantwoordelijk voor naleving hiervan. Op basis van nader on-
derzoek naar de schade die PepMV kan veroorzaken zal in de loop van
volgend jaar worden besloten of een quarantainestatus op zijn plaats is. 

Figuur 2 Visuele symptomen van pepino mosaic virus op blad van tomaat
(foto: Ko Verhoeven – Plantenziektenkundige Dienst)



doen. Zo heeft Nederland op 21 juni
2001 de meeste recente wijzigingen
van het plantenbeschermingsver-
drag in haar wetgeving opgenomen
(Staatsblad, 2001).

Een belangrijk nieuwe element van
het plantenbeschermingsverdrag is
de rol van internationale fytosani-
taire standaarden zoals deze de
laatste jaren zijn ontwikkeld (FAO,
2001).  Indien er niet conform deze
standaarden wordt gewerkt, kun-
nen ledenlanden hierop worden
aangesproken, onder meer als on-
derdeel van geschillenbeslechting-
procedures van het Wereldhan-
delsverdrag. Een overzicht van de
internationale fytosanitaire
standaarden die momenteel 
geldig zijn, is weergegeven in 
tabel 2.

De vastgestelde internationale fyto-
sanitaire standaarden zijn nog niet
door alle ledenlanden geïmplemen-
teerd. Bij het ontwikkelen van de
standaarden is gekeken naar de ma-
nier waarop landen hun plantenge-
zondheid vorm geven. Dit verschilt
van land tot land, dus veel landen
zien zich nu genoodzaakt om een
deel van hun werkwijze aan te pas-
sen. Daarnaast bestaan er nog de
nodige vrijheidsgraden voor het in-
terpreteren van de standaarden.
Het is dus maar de vraag of de stan-
daarden daadwerkelijk zullen lei-
den tot harmonisatie van fytosani-
taire maatregelen. Wel is het nu al
zo dat de standaarden bruikbaar

zijn om andere landen tot de orde
te roepen als er niet conform deze
standaarden gewerkt wordt. Zo
worden er nog wel eens onterechte
handelsbarrières opgeworpen, ver-
pakt als fytosanitaire maatregelen.
De standaarden zijn dan bruikbaar
om dit te ontmaskeren. 

Als Nederland het fytosanitaire be-
leid van andere landen aan de orde
wil stellen dan moet het eigen huis
natuurlijk op orde zijn. Er zal dus
actief getoetst moeten worden of
Nederland conform de standaarden

werkt. De Nederlandse agrarische
sector, natuurbelangenorganisaties
en andere belangengroepen moe-
ten hierbij betrokken worden, want
ook zij moeten in principe voldoen
of meewerken aan eisen om de ge-
zondheid van planten in Nederland
te behouden, dan wel voldoen aan
eisen die door andere landen aan
Nederland gesteld worden. Het ver-
groten van de bekendheid interna-
tionale fytosanitaire standaarden
binnen Nederland is een belangrijk
speerpunt voor de Plantenziekten-
kundige Dienst.
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(foto: Ko Verhoeven – Plantenziektenkundige Dienst)

Tabel 2. Internationale fytosanitaire standaarden die tot heden zijn geaccordeerd door de vergadering van leden van het in-
ternationale plantenbeschermingsverdrag. (Volledige tekst is beschikbaar op de website van de FAO: http://www.FAO.org.)

ISPM-no* Titel van de international fytosanitaire standaard Aangenomen
in jaar

1 Principles of Plant Quarantine as Related to International Trade 1995
2 Guidelines for Pest Risk Analysis 1996
3 Code of Conduct for the Import and Release of Exotic Biological Control Agents 1996
4 Requirements for the Establishment of Pest Free Areas 1996
5 Glossary of Phytosanitary Terms 1999
6 Guidelines for Surveillance 1997
7 Export certification System 1997
8 Determination of Pest Status in an Area 1998
9 Guidelines for Pest Eradication Programmes 1998

10 Requirements for the Establishment of Pest Free Places of Production and 1999
Pest Free Production Sites

11 Pest Risk Analysis for Quarantine Pests 2001
12 Guidelines for phytosanitary certificates 2001
13 Guidelines for the notification of non-compliance and emergency action 2001



De vastgestelde standaarden zijn
niet voor eeuwig, zullen regelmatig
worden herzien en er komen ook
nog veel standaarden bij. Omdat
Nederland een belangrijke speler is
in het mondiale verkeer van plant-
materiaal moet Nederland actief
betrokken blijven bij dit harmoni-
satieproces.

Wereldhandels-
verdrag (WTO
Agreement)

Zoals eerder gesteld is het Wereld-
handelsverdrag gekoppeld aan het
internationale plantenbescher-
mingsverdrag, door middel van de
‘Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Meas-
ures’. Op basis hiervan is het plan-
tenbeschermingsverdrag in 1997
aangepast (zie hierboven). De kop-
peling houdt onder meer in dat im-
porterende landen geen onnodige
handelsbelemmeringen mogen op-
werpen om planten te beschermen.
Dit betekent dat als er keuze be-
staat uit meerdere soorten maatre-
gelen om insleep van ongewenste
plantenziekten te voorkomen, dat
de minst handelsbelemmerende
maatregel moet worden gekozen.
Tegelijkertijd vereist het WTO-ver-
drag dat landen nieuwe maatrege-
len op tijd moeten melden en dat ze
deze maatregelen baseren op een
risicoanalyse waarbij zoveel moge-
lijk gebruik wordt gemaakt van we-
tenschappelijke onderbouwing.

Het verlangen naar vrede en econo-
mische stabiliteit na de moeilijke
jaren dertig en veertig zijn nog
steeds de drijvende kracht achter
dit streven naar liberalisatie. Er zijn
echter nog steeds veel handelsbar-
rières in de agrarische sector, on-
danks de vele onderhandelingsron-
des die er sinds 1947 zijn geweest
om de wereldhandel te bevorderen.
Dit heeft onder meer te maken met
de toenemende complexiteit van de
wereldhandel. Zo was de laatste
GATT-ronde begonnen in 1986 in
Punta del Este (Uruguay) en kon
pas in 1994 na moeizame onder-
handelingen afgesloten worden.

Een doorbraak was dat er in 1994
een aparte Wereldhandelsorganisa-
tie (World Trade Organisation of
WTO) is opgericht. Een nieuw on-
derdeel van het verdrag is tevens
een meer dwingende geschillenbe-
slechtingsprocedures. De eerste ge-
schillen die met deze procedure
werden aangepakt, hadden veelal
een lange voorgeschiedenis (bij-
voorbeeld het probleem met de ba-
nanen handel tussen de EU en de
VS). Hierdoor hadden de verschil-
lende partijen zich meestal zodanig
ingegraven in hun eigen positie dat
een oplossing niet zonder meer te
vinden was. Het volledig uitvoeren
van een geschillenbeslechtingspro-
cedure kan hierdoor een kostbare
en tijdrovende aangelegenheid zijn,
zoals in het onderstaande geval
wordt geïllustreerd. 

In 1998 zijn de VS er als eerste land
in geslaagd om een fytosanitair ge-
schil te winnen (Fedchock, C., 1999) 
Al sinds de zeventiger jaren pro-
beerde de VS om verschillende
fruitproducten naar Japan te expor-
teren. Japan eist van de exporteren-
de partij dat deze een effectieve be-
handelingsmethode ontwikkelt om
te voorkomen dat ongewenste plan-
tenziekten in Japan terecht komen.
Zo slaagden de VS er in om een be-
handelingsmethode te ontwikkelen
voor respectievelijk kersen (1976),
walnoot (1984) en voor nectarines
en appels (1986). Echter pas in
1994, na vele bilaterale onderhan-
delingsrondes, ging Japan accoord
met de import van twee appelvarië-
teiten. Toestemming werd verleend
per variëteit met het Japanse argu-
ment dat fytosanitaire risico’s ver-
schillen, afhankelijk van de varië-
teit. Effectief betekende dit een
importverbod voor vele andere
Amerikaanse appelvariëteiten die
concurreren met Japanse appels. In
januari 1997 besloot de VS tot het
aangaan van een WTO-geschillen-
beslechtingsprocedure, die vervol-
gens in februari 1998 werd gewon-
nen. Japan is momenteel nog steeds
aan het studeren op een implemen-
tatieregeling. 

Meestal hoeft een geschillenbe-
slechtingsprocedure niet volledig
afgerond te worden. Het starten van

een geschillenbeslechtingsprocedu-
res is meestal afdoende om stand-
punten van de strijdende partijen te
verhelderen en daarmee een oplos-
sing te bewerkstelligen. Tegelijker-
tijd levert het groeiend aantal ge-
schillen dat gestart is de nodige
jurisprudentie waarmee bilateraal
handelsoverleg gevoerd kan wor-
den. Nederland hoeft dan bijvoor-
beeld niet opnieuw een geschil aan
te gaan maar kan wijzen op verge-
lijkbare geschillen die reeds be-
slecht zijn.

In geval echter van grote economi-
sche belangen en een evidente on-
terechte fytosanitaire handelsbe-
lemmering moet uiteindelijk niet
geaarzeld worden om een WTO ge-
schil volledig af te ronden. Zo is er
op dit moment een internationale
trend gaande dat landen een nieu-
we risico-analyseprocedure ontwik-
kelen naar aanleiding van de
nieuwste standaard op dit gebied
(ISPM No. 11 – zie tabel 2). Veel lan-
den beginnen er dan mee om im-
port van plantmateriaal stil te leg-
gen in afwachting van de afronding
van een risicoanalyse. Zo’n risico-
analyse kan jaren in beslag nemen,
en voor sommige landen geldt de
regeling dat een ‘vragende’ partij
(bijvoorbeeld importeur, exporteur,
of exporterend land) moet opdraai-
en voor de kosten van het uitvoeren
van deze studie. 

Landen moeten het instellen van
nieuwe maatregelen wel notificeren
aan de WTO in Genève. Andere lan-
den die benadeeld kunnen worden
door een dergelijke maatregel zijn
dan in de gelegenheid om te reage-
ren. Zo heeft Australië onlangs aan-
gekondigd dat geïmporteerde  Ne-
derlandse bloembollen zouden
worden onderworpen aan een extra
behandelingsmethode (WTO, 23
maart 2001). Deze behandelings-
methode zou tevens het plantmate-
riaal vernietigen en daarmee effec-
tief leiden tot een importverbod. De
totale exportwaarde van Neder-
landse bloembollen naar Australië
is beperkt (ter waarde van zo’n tien
miljoen gulden per jaar), maar kan
wel leiden tot een precedent bij an-
dere landen, zoals Japan en de Ver-
enigde Staten. Door tijdig te reage-
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ren via ondermeer de WTO-kanalen
heeft Nederland voorkomen dat de-
ze maatregel ook van kracht zou
worden en er wordt nu gestudeerd
op alternatieve behandelingsme-
thoden. 

Westerse landen hebben al de nodi-
ge problemen met de uitvoering
van het plantenbeschermingsver-
drag en de WTO-afspraken. Dit
geldt temeer voor ontwikkelings-
landen die minder capaciteiten
hebben om internationale onder-
handelingen te voeren, onderzoek
te doen of maatregelen te nemen
om te voldoen aan fytosanitaire ei-
sen van andere landen. Terwijl juist
deze landen veel meer te lijden
kunnen hebben onder de uitbraak
van plantenziekten, vanwege de
grotere afhankelijkheid van de
landbouwsector en omdat veel
plantenziekten in tropische om-
standigheden beter gedijen.  Daar-
naast willen ontwikkelingslanden
graag landbouwproducten exporte-
ren naar Westerse landen. Vaak is
dit niet mogelijk door de strenge ei-
sen die worden gesteld door het im-
porterende land. 

Nederland als doorvoerland van
veel plantaardig materiaal is gebaat
bij heldere, uitvoerbare internatio-
nale afspraken zoals vastgelegd in
het WTO verdrag, zowel voor de be-
scherming van onze eigen planten-
wereld als voor de bescherming van
onze handelspositie. Het ontwikke-
len van internationale standaarden
(bijvoorbeeld ISPMs) is daarvoor
essentieel. Niet minder belangrijk is
het samenwerken met andere lan-
den (met name ontwikkelingslan-
den) om gezond plantmateriaal te
kunnen produceren en leveren. 

Bescherming van
Biodiversiteit
Biodiversiteit neemt nog steeds af
en handel neemt nog steeds toe.
Onder andere dankzij de VN confe-
rentie over milieu en ontwikkeling
in Rio de Janeiro in 1992 is een bio-
diversiteitsverdrag tot stand geko-
men (CBD – Convention on Biologi-
cal Diversity), dat inmiddels door

183 landen is geratificeerd. Een
CBD Secretariat als onderdeel van
het VN apparaat, zetelt sinds enkele
jaren in Montréal (Canada) (Websi-
te CBD Secretariat: http://www.bio-
div.org/) en voert de regie over de
mondiale kalender om afspraken te
maken voor het beschermen van
biodiversiteit. De Verenigde Staten
hebben dit verdrag echter niet on-
dertekend terwijl ze het plantenbe-
schermingsverdrag wel hebben on-
dertekend. Dit kan leiden tot de
nodige spanning bij het plantenbe-
schermingsverdrag in haar pogin-
gen aan te sluiten bij het biodiversi-
teitsverdrag. 

Na menselijk handelen (bijvoor-
beeld ontbossing, verstedelijking,
aanleg van wegen) wordt de mon-
diale biodiversiteit het meest be-
dreigd door invasieve exotische
soorten4. Invasieve exoten vormen
met name een bedreiging voor ge-
ografische en evolutionair geïso-
leerde ecosystemen (Shine, S. et al.,
2000). Als onderdeel van het biodi-
versiteitsverdrag zullen volgend jaar
in Nederland nieuwe richtlijnen
worden besproken voor het regule-
ren van dergelijke invasieve exoti-
sche soorten, met name gerelateerd
aan import en export. Voor het in-
vullen van deze richtlijnen wordt
gekeken naar bestaande instanties,
zoals plantenziektenkundige dien-
sten. Vanuit het internationale
plantenbeschermingsverdrag (IPPC
– International Plant Protection
Convention) is het belang van deze
richtlijnen erkend. 

Zo wordt momenteel prioriteit ge-
geven aan het ontwikkelen van een
nieuwe standaard die expliciet in-
gaat op milieurisico’s van planten-
ziekten. Op deze manier kan beter
aandacht worden besteed aan plan-
tenziekten die schadelijk zijn voor
biodiversiteit of de natuur. Biologi-
sche diversiteit5 is niet hetzelfde als
natuur, dat gericht is op de min-of-

meer zelfgeordende verschijnings-
vormen van leven (LNV, VROM, BU-
ZA/OS, OC&W, V&W, EZ, januari
2000). Biodiversiteit is een breder
begrip omdat het betrekking heeft
op levende organismen van allerlei
herkomst, bijvoorbeeld ook materi-
aal in genenbanken. 

Wat betekent dit concreet voor Ne-
derland? Nederland heeft al eerder
te maken gehad met losgeslagen
exoten in de natuur. Eén van de
meest prominente exoten in Neder-
land betreft Amerikaanse vogelkers
(zie box 2). De PD is nooit betrok-
ken geweest bij de bestrijding van
dergelijke exoten die schadelijk
kunnen zijn voor biodiversiteit of
natuur.

In het geval van vogelkers is de be-
strijding overgelaten aan de ver-
schillende natuurbeheerders in Ne-
derland. Dit heeft geleid tot een
grote variatie van de mate waarmee
vogelkers is bestreden. In sommige
gevallen is vogelkers met zware
middelen uitgeroeid, terwijl in an-
dere gevallen vogelkers is getoler-
eerd. In de toekomst kan betrok-
kenheid van de PD er voor zorgen
dat er een eensluidend nationaal
plan van aanpak wordt opgezet
voor het reguleren en bestrijden
van ongewenste exoten in Neder-
land. Dit zou wel betekenen dat de
PD er een extra taak bij krijgt.

De meeste exoten zijn niet schade-
lijk en bij velen zullen de positieve
effecten de negatieve overheersen.
Bovendien zullen veel exoten niet in
staat zijn tot veel schade aan natuur
of biodiversiteit, zonder de helpen-
de hand van de mens. Zo is Ameri-
kaanse vogelkers een succesvolle
invasie geworden in Nederland
door de grootschalige aanplant in
de natuur. In het algemeen zal
slechts zo’n 10% van de exoten die
binnen komen in een nieuwe ge-
bied in staat zijn om zich te vesti-
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4 Invasive alien species – An alien species whose establishment and spread threaten ecosystems,
habitats or species with economic or environmental harm – definitie zoals opgesteld door de
Global Invasive Species Programme (GISP). In Nederland worden soorten als ’exoot’ beschouwd
indien de periode van vestiging minder dan drie generaties beslaat. Met name bomen zullen
lang als ’exoot’ worden gezien.
5 Biologische diversiteit (definitie CBD): de variabiliteit onder levende organismen van allerlei
herkomst, met inbegrip van, onder andere terrestrische, mariene en andere aquatische ecosys-
tement en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; dit geheel omvat de diversiteit
binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen.



gen. En wederom zal daarvan
slechts 10% in staat zijn om signifi-
cante schade aan te brengen (Per-
rings, C., et al., 2000). Met de groei-
ende internationale handel zullen
er steeds meer exoten worden ver-
spreid en het is de kunst om te
voorkomen dat deze in kwetsbare
(ecologische) gebieden terecht ko-
men.

Hierbij moet overregulering worden
voorkomen. Van de 1171 exoten die
begin jaren tachtig in Nederland
bekend waren heeft slechts een
soort zich gemanifesteerd als een
ongewenst onkruid (te weten knol-
cyperus of Cyperus esculentus )
(Rotteveel, A.J.W., 1981). Dit on-
kruid was in eerste instantie
schadelijk voor de landbouw en de
PD heeft de regulering hiervan ter
hand genomen. Een exoot is niet

hetzelfde als een plantenziekte. Bij
een plantenziekte geldt impliciet
dat er sprake is van een schadelijk
element, terwijl dit voor de meeste
exoten nog moet blijken of nooit
het geval zal zijn. Exoten kunnen
ook zeer nuttig zijn. Denk daarbij
aan allerlei voedselgewassen. Een
algemeen verbod op handel in exo-
ten (ofwel nieuwe variëteiten) zou
desastreuze gevolgen kunnen heb-
ben voor de wereldvoedselvoorzie-
ning.

Wel moet onderkend worden dat
agrobiodiversiteit van met name
ontwikkelingslanden op de tocht
kan komen te staan indien zoge-
naamde superieure variëteiten uit

Westerse landen worden geïmpor-
teerd en op grote schaal worden
verbouwd. Lokale variëteiten leve-
ren meestal minder hoge opbreng-
sten maar zijn beter aangepast aan
de lokale omstandigheden. Lokale
variëteiten, met name landrassen,
hebben zich soms over vele honder-
den jaren ontwikkeld. De teloor-
gang van deze variëteiten moet
worden voorkomen (United Na-
tions Economic and Social Com-
mission for Western Asia, 1997). Als
zodanig moet het belang van gene-
tische bronnen als onderdeel van
biodiversiteit veel breder worden
gezien dan alleen maar bescher-
ming van natuur. Bescherming van
habitats van soorten (waaronder
natuurgebieden) kan wel een be-
langrijk instrument zijn om de ver-
dere teloorgang van biodiversiteit te
voorkomen. Zo moeten bescher-
ming van genetische bronnen, be-
scherming van biodiversiteit en be-
scherming van planten op elkaar
aansluiten.

In principe kunnen quarantaine-
plantenziekten zoals gedefinieerd
door de IPPC, worden opgevat als
‘invasive species’, in de definitie van
de CBD (Unger, 2000). De doelstel-
ling van de IPPC kan bijdragen aan
het behoud van biologische diversi-
teit door de verspreiding tegen te
gaan van schadelijke exoten of
eventueel bestrijding van schadelij-
ke exoten uit te voeren die tevens
beschouwd kunnen worden als
plantenziekten. Het instrumentari-
um dat plantenziektenkundige
diensten hebben ontwikkeld (bij-
voorbeeld risico-analyse, certifice-
ring, inspectie, surveys, bestrij-
ding), inclusief het ontwikkelen en
uitvoeren van specifieke nationale
maatregelen kan tevens gebruikt
worden ten behoeve van de doel-
stellingen van het biodiversiteits-
verdrag (CBD). 

Concretisering en operationalise-
ring van de CBD worden belangrijk
gevonden in nationaal kader (LNV,
VROM, BUZA/OS, OC&W, V&W, EZ,
januari 2000). De CBD beslaat 
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Box 2

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
– bodemverbeteraar of plantenziekte?
(Olsthoorn, A., et al., 2001)

Al in de 17e eeuw werd de Amerikaanse vogelkers als sierplant naar Eu-
ropa gehaald. Echter pas in de twintigste eeuw werd deze plant op grote
schaal aangeplant in Nederlandse natuurgebieden, onder meer vanwe-
ge de bodemverbeterende eigenschappen. Pas na de uitgebreide aan-
plant bleken allerlei nadelen. Naast economische problemen voor de
houtindustrie waren er tal van ecologische problemen. Zo kan de soort
plaatselijk makkelijk overleven en zich uitbreiden door vegetatieve ver-
meerdering en de lange levensduur van zaad. Verspreiding over grotere
afstanden is niet gebruikelijk. Amerikaanse vogelkers is een pionier op
arme verstoorde gronden en zal door de goede overlevingsmogelijkhe-
den andere soorten verdringen wat kan leiden tot plaatselijke verar-
ming van soortenrijkdom. Ontwikkeling van bos wordt vertraagd, met
name doordat licht wordt weggenomen van andere boomsoorten, zoals
eik, berk en den. Op deze manier gedraagt vogelkers zich als een soort
onkruid en kan daarmee gezien worden als ‘plantenziekte’6.

Sinds 1955 is de Amerikaanse vogelkers in Nederland om die reden op
meer of minder systematische wijze bestreden. Er werd hierbij vooral
uitgegaan van volledige uitroeiing. Deze uitroeiing bleek in de praktijk
zeer moeizaam en daardoor zeer kostbaar (tot miljarden guldens gedu-
rende veertig jaar). Om die reden werd het beleid in de jaren negentig
omgebogen naar onderdrukking in plaats van uitroeiing. Niet alleen het
nationaal beleid fluctueerde sterk, ook gingen de verschillende natuur-
beheerders in Nederland op verschillende wijze met de bestrijding om.
Op dit moment wordt Amerikaanse vogelkers geaccepteerd in de mees-
te natuurgebieden in Nederland en wordt incidenteel bestrijding uitge-
voerd ter bescherming van kwetsbare ecosystemen.

6 ’Plantenziekte’ of ’plant pest’ wordt door de IPPC omschreven als: ’any species, or biotype of
plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products’ – zie ISPM 5 – FAO: ht-
tp://www.FAO.org.



meer werkterreinen dan de IPPC en
is minder concreet van invulling.
De CBD is met name gericht op het
bestrijden van abiotische effecten
van menselijk handelen die resulte-
ren in afname van biodiversiteit
(bijvoorbeeld vernietiging habitat,
chemische verontreiniging, verdro-
ging, vermesting). Dit betekent dat
de IPPC (en daarmee de PD) slechts
een beperkte ondersteuning kan
bieden voor de invulling van de
CBD. Daar staat tegenover dat de
eenduidige invulling van werkwijze
en organisatie voor de bescherming
van planten en plantproducten te-
gen plantenziekten veel verder is
gevorderd dan de CBD. Deze voor-
sprong kan gebruikt worden voor
de verdere invulling van de CBD,
zowel nationaal als internationaal.
De Plantenziektenkundige Dienst
kan zorgdragen voor een nationaal
plan van aanpak voor de regulering
van ongewenste exoten, zoals dit in
de flora en fauna wet is vastgelegd.
Op dit moment wordt hieraan ge-
werkt voor de grote waternavel, die
voor veel overlast zorgt in waterwe-
gen.

Conclusie

Voorkomen is beter dan genezen.
Door duidelijke internationale af-
spraken te maken voor de handel
van planten en de daarmee gepaard
gaande versleping van allerlei exo-
ten en plantenziekten, kan voorko-
men worden dat er onnodige eco-
nomische of ecologische schade
toegebracht wordt. Het wereldhan-
delsverdrag is gericht op het eerste
aspect, terwijl het biodiversiteits-
verdrag op het laatste is gericht.
Binnen het plantenbeschermings-
verdrag wordt nu gezocht naar we-

gen om beide aspecten in het oog te
houden. De Plantenziektenkundige
Dienst zal in dit internationale de-
bat de belangen van Nederland
moeten verdedigen. Dit kan alleen
door een luisterend oor te leggen bij
belanghebbenden, zoals plantente-
lers en natuurbeheerders. De be-
scherming van planten vormt een
gemeenschappelijk element van
deze twee groepen. Wie weet wordt
dan weer beter gewerkt aan een
‘Voedsel en Groen’ -rijk Nederland,
waarbij belangen van natuur en
landbouw met elkaar verenigd wor-
den.

Reageren?
m.b.de.hoop@pd.agro.nl
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Redactie Gewasbescherming
NIEUW E-mail adres

Het NIEUWE E-mail adres van de redactie is:

gwsbschrmng@alg.zod.wau.nl

Dit is het adres voor al uw kopij en verdere
correspondentie met de redactie
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Omslagfoto 2002
Sinds 1996 siert een foto het omslag van de nummers van ‘Gewasbescherming’. Elk jaar kiest de redactie een
nieuwe foto. Ook voor het jaar 2002 vraagt de redactie aan de leden/abonnees van de KNPV om een geschikte
foto in te zenden. Het enige vereiste waaraan de foto moet voldoen, is dat er een relatie moet zijn met de ge-
wasbescherming in brede zin. Het inzenden van meerdere foto’s per deelnemer is toegestaan. 

De redactie zal uit alle inzendingen de omslagfoto voor jaargang 33 kiezen. De winnende bijdrage glijdt in 2002
zes maal bij alle leden/abonnees in de brievenbus!

Als u denkt dat u een geschikte foto bezit en deze ter beschikking wilt stellen wordt u verzocht deze voor 15 no-
vember  2001 op te sturen naar de redactie. Het mag een afdruk zijn, maar ook een negatief of een digitaal aan-
geleverde foto.



Goed nieuws is slecht nieuws. Al-
leen rampen en narigheden zijn
nieuws in de media. Mediamiek be-
zien is alleen slecht nieuws goed.
Waar moeten we dan met ons goe-
de nieuws naar toe? Naar ‘Gewasbe-
scherming’? Vooruit dan maar, zo te
hooi en te gras uit openbare bron-
nen, kranten, tijdschriften en rap-
porten.

Het oppervlaktewater wordt scho-
ner. De belasting van oppervlakte-
water met zuurstofbindende stoffen
is teruggebracht tot 20% van de
waarde in 1970, weliswaar ten koste
van miljarden, maar ook met nutti-
ge besparingen. Industriële lozin-
gen van cadmium en zink zijn te-
ruggedrongen tot 10% van de
waarde in 1975. Het PCB-gehalte
van vet in de aal uit het Ketelmeer is
gedaald van circa vijftien milligram
per kilo vet rond 1977 tot circa drie
in 1993; we mogen bijna weer pa-
ling uit het Ketelmeer eten. In de
Rijn is de zuurstof terug en de zwa-
re metalen zijn zo goed als weg. Er
is zelfs een zalm gezien in de Rijn.
Ons megariool, de Maas, wordt
schoner maar is nog lang niet
schoon. De fosfaatafvoer van de
Rijn is in tien jaar met 80% gedaald,
maar dat is van het goede te veel
want nu zou de nieuwe aanwas van
platvis in de Noordzee kunnen da-
len door fosforgebrek.

De lucht wordt schoner. In 1992
daalde de CO2 uitstoot van Neder-
land, dank zij het goede gedrag van
de huishoudens, dus van U en mij.
Van 1980-1986 daalde de zuurdepo-
sitie met 19%. De SO2 is ‘uit de
lucht’, maar misschien meer dan

wel goed is. Op sommige gronden
moeten we nu weer met zwavel bij-
mesten. De Nederlandse bossen
zijn alweer OK verklaard. Het wach-
ten is nu nog op het wegvangen van
fijne stofdeeltjes van dieselmotoren
en autobandenslijtsel. Dat komt
vanzelf als we allemaal telewerken
en dus auto‘s en bussen kunnen af-
schaffen.

Zelfs de mest wordt minder en
schoner. Tussen 1984 en 1990 is het
vaderlandse koeienbestand met
670.000 stuks gedaald. Natuurlijke
mest bevat tegenwoordig minder
zware metalen en varkensmest
minder fosfor dan voorheen. Het
kunstmestgebruik daalde van 1988-
1991 met 25%. Kunt U zich nog dat
eredoctoraat herinneren dat de
Landbouwhogeschool verleende
aan iemand die de N-giften op gras-
land tot vierhonderd kilo per hecta-
re per jaar wist op te voeren? Dat
vonden we toen heel knap. Nu
schamen we ons voor dezelfde hoe-
veelheid.

Het pimpernelblauwtje is terug in
Brabant en verspreidt zich. De be-
ver is terug in de Biesbos. De roof-
vogelstand is rijk, na een arme tijd
door gechloreerde koolwaterstoffen
en andere ongijn. Zeldzame padde-
stoelen in vervuilde bossen zijn niet
weg, nee, ze zijn slechts verhuisd
naar verschraalde wegbermen. In
Amsterdam zijn 1106 soorten pad-
destoelen gevonden, waaronder de
uitgestorven (!) Steccherinum oriop-
hilum, een korstvormige stekel-
zwam. Veel korstmossen zijn ‘terug
van weggeweest’. Een sperwer
broedde aan de Herengracht in Am-

sterdam en joeg spreeuwen onder
de kap van het Centraal Station.

Zo kan ik nog wel even doorgaan!
Het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen is gedaald tot rond
50% van het peiljaar 1986. De daling
in volume ging zelfs sneller dan
voorzien in het MJP-G. De emissie
daalt langzaam maar gestaag. De
daling in afhankelijkheid komt al
bijna om de hoek kijken. Honderd
ton verpakking met restanten van
pesticiden is geruimd door de pesti-
cidenjongens zelf. Het aantal door
het College voor Toelating van Be-
strijdingsmiddelen behandelde
aanvragen voor toelating of verlen-
ging bedroeg 1361 landbouwmid-
delen in 1993. De proefontheffingen
liepen op tot 999. Weg met de ach-
terstand, minder oude en ‘vuile’ en
meer nieuwe en ‘schone’ middelen.

Zelfs enkele biologische bestrij-
dingsmiddelen zin toegelaten, zoals
het nieuwere baculovirus ter be-
strijding van de Florida-mot in kas-
sen en de oudere Bacillus thuringie-
nsis tegen rupsenplagen in
openbaar groen. Bij Bt vergeten we
graag even, dat we hier een biolo-
gisch verpakt, zeer specifiek maar
ook zeer zwaar vergif rondspuiten.
De import van exotische, heel gulzi-
ge lieveheersbeestjes vinden we nog
niet echt leuk, want zij zouden ook
inheemse wilde bladluizen kunnen
gaan eten. Enger nog, zij zouden
vreemde insectenziekten met zich
mee kunnen dragen. Zelfs goed
nieuws heeft vaak een keerzijde. 

Laten we toch maar afspreken dat
goed nieuws ook goed nieuws is.
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Goed nieuws voor
Gewasbescherming
J.C. Zadoks

Herengracht 96 C, 1015BS  Amsterdam



Wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne spp.): Kleine
verschillen, grote gevolgen

G.W. Korthals

PPO-Lelystad, Postbus 430, 8200 AK Lelystad

Op elk akkerbouwbedrijf zijn aaltjes of nematoden aan-
wezig. De aaltjesproblemen van de jaren vijftig en zestig
waren, met de opkomst van de natte grondontsmetting
eind jaren zestig, grotendeels verdwenen. Door vermin-
derde inzet van nematiciden zijn een aantal van de ou-
de problemen terug van weggeweest. Daarnaast komen
er nog steeds ‘nieuwe’ aaltjes-problemen bij. Zo zijn het
maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en
het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne
fallax) pas in 1980 en 1996 beschreven. 

Wortelknobbelaaltjes (WKA) komen vooral voor op de
zand-, dal- en lichtere kleigronden, hebben een brede
waardplantenreeks, snelle vermeerdering en kunnen
grote economische schade opleveren door een vermin-
derde kwaliteit en opbrengst bij o.a. aardappel, peen en
schorseneer. WKA (Meloidogyne-soorten) danken hun
naam aan de knobbels die op wortels ontstaan. M. chit-
woodi en M. fallax vormen een extra groot risico, om-
dat beide sinds 1 mei 1998 quarantaine-organismen
zijn. Problemen met deze en andere aaltjes moeten
worden voorkomen of in ieder geval beheersbaar blij-
ven. De beheersing van aaltjes wordt vaak geënt op er-
varingen met het aardappelcysteaaltje. Hoewel het
aardappelcysteaaltje met een ruimere rotatie en resis-
tente rassen in de meeste gevallen een beheersbaar
probleem is geworden, heeft dezelfde strategie voor an-
dere aaltjessoorten vaak geen nut. Voor het ontwikke-
len van een specifieke Aaltjes Beheersings Strategie
(ABS), doet het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
(PPO) onder andere onderzoek naar waardplantge-
schiktheid en schade van akker- en tuinbouwgewassen. 

De spil van een goede ABS is een bouwplan dat is afge-
stemd op de aanwezige aaltjes en bijbehorende waard-
plantstatus en schadegevoeligheid van gewassen. Alleen

al binnen de voor de Nederlandse akkerbouw relevante
WKA (M. hapla, M. naasi, M. chitwoodi en M. fallax)
geldt hierbij: kleine verschillen, grote gevolgen. Van de
vier soorten kan alleen M. hapla zich niet vermeerderen
op granen en grassen. M. naasi vermeerdert juist goed
op granen en grassen, maar heeft slechts één generatie
per jaar, en vormt daardoor meestal geen probleem.
Ondanks dat M. chitwoodi en M. fallax morfologisch
nauwelijks zijn te onderscheiden, kunnen ze grote ge-
volgen hebben voor de specifieke invulling van het
bouwplan. Wordt er bijvoorbeeld rogge verbouwd, dan
zal M. chitwoodi enorm toenemen, terwijl dit bij M. fal-
lax niet of nauwelijks zal optreden. Dergelijke verschil-
len treden niet alleen op bij de waardplantstatus van
verschillende gewassen, maar ook bij de schadegevoe-
ligheid. Kortom voor een juiste ABS is het noodzakelijk
om veel kennis van zaken (aaltjes) te hebben. 

Over biotoetsen met een nieuwe
bacteriële antagonist tegen
Pythium aphanidermatum1

Folman L.B.1, J.Postma2 en  J.A. van Veen1

1Universiteit Leiden, EEW, sectie Plantenecologie
2Plant Research International, Wageningen

Pythium aphanidermatum veroorzaakt wortelrot in
komkommer in kassen met recirculerende voedingsop-
lossing, waarbij zoösporen zorgen voor verspreiding van
infecties over het hele gewas. Een Xanthomonas sp., geï-
soleerd uit de rhizosfeer van komkommer, bleek in her-
haalde experimenten wortelrot bij jonge komkommer-
planten te onderdrukken tot het niveau van
ongeïnoculeerde controleplanten. Er zijn verschillende
biotoetsen uitgevoerd op komkommerplanten om meer
inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme en de toe-
passingsmogelijkheden van de antagonist. Een korte bi-
otoets werd uitgevoerd met twee weken oude plantjes,
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KNPV-werkgroep
Bodempathogenen en
bodemmicrobiologie 
Samenvattingen van de bijdragen, gepresenteerd op de bijeenkomst
van 19 april 2001 op PPO-Bloembollen te Lisse

1 Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Techni-
sche Wetenschappen.



gekweekt in liggende flesjes met voedingsoplossing. De
bacterie werd toegevoegd door zaadbacterisatie, toedie-
ning van een bacteriesuspensie aan de voedingsoplos-
sing, of beide. De toets is verder op verschillende wijzen
uitgevoerd: met ongewassen bacteriecellen van ver-
schillende kweekmedia, gewassen cellen, of met steriel
cultuurfiltraat. In alle experimenten werden de planten
na bacterisatie van de voedingsoplossing geïnoculeerd
met zoösporen. Uit de experimenten bleek dat met al-
leen zaadbacterisatie geen ziekteonderdrukking optrad.
Toediening van een suspensie van ongewassen bacte-
riecellen of cultuurfiltraat aan de voedingsoplossing in
flesjes veroorzaakte goede onderdrukking van infecties.
Gewassen cellen waren ineffectief. Verder bleek het op-
kweekmedium van belang voor de effectiviteit van de
bacterie of het cultuurfiltraat. 

Een wat langere biotoets werd met planten van vier tot
zes weken oud uitgevoerd in hydrocultures in bakken
van achttien liter met beluchting. Hierbij werd ook bij
herhaalde toediening van de bacterie (in suspensies van
ongewassen cellen) geen duidelijk effect gevonden. Dit
is mogelijk te wijten aan een groter verdunningseffect
van de bacterie of mogelijke actieve componenten uit
de suspensie, in vergelijking met de toets in flesjes. Mo-
menteel wordt verder onderzoek gedaan naar de effecti-
viteit en de persistentie van de bacterie in de rhizosfeer
en voedingsoplossing in systemen met oudere planten.

Pythium in de bloembollenteelt:
meten (weten ≠ weten)

G.J. van Os en J.P.M. Wijnker

PPO-Bloembollen, Postbus 85, 2160 AB Lisse

De bodemschimmel Pythium veroorzaakt wortelrot in
de bloembollenteelt, hetgeen leidt tot vroegtijdige af-
sterving en slechte bolgroei. Pythium kan zeer snel
groeien, maar is relatief gevoelig voor concurrentie om
voedsel en ruimte door de bodemmicroflora. Bollente-
lers willen graag het volgende weten over hun eigen
percelen in verband met het risico op schade:
● welke Pythium-soort(en) komt (komen) er voor in de

grond?
● wat is de waardplantenreeks van deze Pythium-

soort(en)?
● hoe hoog is de besmettingsdruk?
● is de kwaliteit van het bodemleven in relatie tot de

ziektewering tegen Pythium te meten?
In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan aan deze as-
pecten en is op de meeste vragen een antwoord gevon-
den. 

In Noord- en Zuid-Holland zijn 35 bloembolpercelen
bemonsterd en grondmonsters zijn uitgeplaat op een
selectief medium voor Pythium. De Pythium-isolaten
zijn gedetermineerd met behulp van ITS-PCR en RFLP.
In alle percelen is Pythium aangetroffen, in totaal zes-

tien verschillende soorten/groepen. In 90% van de per-
celen is een mengsel van verschillende soorten gevon-
den (gemiddeld 3,1 soort per perceel), waaronder altijd
één of meer potentiële pathogenen. Van tien algemeen
voorkomende soorten zijn verschillende isolaten ge-
toetst op hun pathogeniteit in vatbare cultivars van iris,
crocus, hyacint, tulp en lelie (kasproeven). De pathoge-
niteit bleek isolaat-specifiek; isolaten van dezelfde
soort vertoonden grote verschillen in agressiviteit en
waardplantenreeks. Het lijkt dus niet mogelijk een uit-
spraak te doen over de waardplantenreeks gebaseerd
op de soortnaam. 

De inoculumdichtheid van Pythium in grond is te be-
palen met behulp van uitplaatmethoden. Hierbij kan
echter geen onderscheid worden gemaakt tussen wel
en niet pathogene soorten/isolaten. In kasproeven met
een inoculumreeks van een pathogeen isolaat was eer-
der al aangetoond dat de mate van aantasting groten-
deels werd bepaald door het niveau van ziektewering in
de grond en slechts in beperkte mate werd beïnvloed
door de inoculumdichtheid van de Pythium. Bepaling
van de inoculumdichtheid in grond zou dus relatief
weinig voorspellende waarde hebben met betrekking
tot het risico op schade.

De bodemmicroflora speelt een doorslaggevende rol bij
de ziektewering tegen Pythium. Deze kan positief en
negatief worden beïnvloed door teeltmaatregelen, zoals
inundatie, grondontsmetting, toevoeging van organi-
sche materialen, etc. Er zijn vele kwantitatieve metin-
gen mogelijk aan het bodemleven, zoals biomassa, de-
hydrogenase activiteit, ademhaling en
koolstofopname. Deze metingen worden over het alge-
meen beschouwd als goede parameters voor de hoe-
veelheid en activiteit van de microflora. In het onder-
zoek is gekeken naar de relatie tussen deze microbiële
parameters en de aantasting door Pythium in grond
waarin verschillende niveaus van ziektewering waren
aangebracht door middel van diverse grondbehande-
lingen (onbehandelde grond, geïnundeerde grond,
chemisch ontsmette grond en gesteriliseerde grond
met en zonder 1% gerijpte compost). De variantie in
ziektewering kon echter niet goed worden verklaard
door (een combinatie van) de microbiële parameters.
De correlatie bleek bovendien zeer afhankelijk van de
bij de analyse betrokken dataset (met of zonder de
compostbehandelingen). De methode lijkt als zodanig
niet geschikt om de kwaliteit van de ziektewering te
voorspellen in grondmonsters uit praktijkpercelen, die
doorgaans veel verschillende grondbehandelingen
hebben ondergaan.

De resultaten uit het onderzoek hebben geleid tot ad-
viezen met betrekking tot de timing van diverse teelt-
maatregelen en gewas/cultivar-keuze in het bouwplan.
Het lijkt echter niet reëel om een perceelsgerichte uit-
spraak te doen over de kans op schade gebaseerd op
metingen aan grondmonsters, zoals identificatie van
Pythium-soorten, totale inoculumdichtheid en/of de
bovengenoemde microbiële parameters.
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Dr. V.G.A.A.
Vleeshouwers 

Op 5 januari 2001 promoveerde aan
de Wageningen Universiteit Vivian-
ne G.A.A. Vleeshouwers op een
proefschrift getiteld: ‘Molecular
and cellular biology of resistance
to Phytophthora infestans in Sola-
num species’. Het onderzoek was
uitgevoerd bij Plant Research Inter-
national, in nauwe samenwerking
met het Laboratorium voor Fytopa-
thologie, Wageningen Universiteit.
De promotor was prof. dr. ir.
P.J.G.M. de Wit, hoogleraar Fytopa-
thologie, en de co-promotoren wa-
ren dr. ir. F. Govers, universitair
hoofddocent aan het Laboratorium
voor Fytopathologie, en dr. ir. L.T.
Colon, onderzoeker bij Plant Re-
search International. Het onder-
zoek was gefinancierd door de
Stichting Stimulering Aardappel-
onderzoek (Zeist, Nederland).

Korte inhoud van het
proefschrift

De aardappelziekte
Het is inmiddels al meer dan 150
jaar geleden dat in Europa de aard-
appelziekte uitbrak, en nog steeds
kost het grote inspanningen om
ons gewas te beschermen. Elk jaar
worden enorme hoeveelheden dure
chemische middelen toegediend,
die een bedreiging kunnen vormen
voor het milieu. Het gebruik van re-

sistente aardappelrassen zou een
elegante oplossing voor het pro-
bleem zijn. Naast het benodigde
hoge niveau van resistentie is het
ook belangrijk dat deze duurzaam
is. Er zijn echter nog te weinig ras-
sen beschikbaar die aan beide eisen
voldoen. De veroorzaker van de
aardappelziekte is Phytophthora
infestans. Hoewel P. infestans mor-
fologisch lijkt op een schimmel, is
het een heel ander type organisme:
een oömyceet. Oömyceten zijn on-
afhankelijk van schimmels geëvolu-
eerd, hetgeen impliceert dat ze op
een eigen manier de interactie met
de plant aangaan. Naar verwachting
zal een beter inzicht in resistentie-
mechanismen van de plant tegen P.
infestans de veredelaars kunnen
helpen om een duurzame vorm van
resistentie te ontwikkelen.

Resistentie

Genetische resistentie kan worden
bepaald op ras- of variëteitniveau
(fysio-specifieke resistentie, is al-
leen werkzaam in bepaalde varië-
teiten en tegen bepaalde isolaten),
of op soort- of geslachtniveau (niet-
waard resistentie). De niet-waard
resistentie is volledig en komt voor
in de meeste plantensoorten. Daar-
naast kan resistentie kwantitatief
zijn (partiële resistentie). In wilde
verwanten van de aardappel (Sola-
num tuberosum) komen diverse
vormen en niveaus van resistentie
voor, variërend van volledig resis-

tent tot verschillende niveaus van
partiële resistentie. Ook in een aan-
tal oude aardappelrassen is partiële
resistentie aanwezig, die bovendien
duurzaam blijkt te zijn. Om duurza-
me resistentie tegen P. infestans in
moderne aardappelrassen te berei-
ken, is een dieper inzicht in de
moleculaire basis van deze ver-
schillende resistenties essentieel.
Hiertoe hebben we een set van So-
lanum soorten met verschillende
vormen en niveaus van resistentie
samengesteld en de cellulaire en
moleculaire aspecten van onderlig-
gende resistentiemechanismen be-
studeerd.

Laboratoriumtest 

Voor cellulair en moleculair resis-
tentie onderzoek is een betrouw-
baar experimenteel toetssysteem
nodig, dat een hoge en reprodu-
ceerbare infectie garandeert en dat
bovendien vergelijkbaar is met de
veldsituatie. Hiertoe hebben we on-
der gecontroleerde omstandighe-
den in het laboratorium een resis-
tentietoets met afgesneden
bladeren ontwikkeld. Deze labora-
toriumtoets hebben we vervolgens
vergeleken met een veldproef. De
geteste condities waaronder de
planten waren opgekweekt hadden
geen invloed op hun resistentie te-
gen P. infestans. De bladeren aan in-
tacte planten waren meer resistent
dan afgesneden bladeren en het
verschil in resistentie kon verklaard
worden door de incubatiecondities
die gunstiger zijn in de laboratori-
umtoets. Op intacte planten was de
infectiefrequentie echter erg laag,
hetgeen ongewenst is in moleculair
onderzoek. Omdat een set van
twintig planten onder verschillende
omstandigheden een vergelijkbare
rangorde in resistentieniveau liet
zien, konden we concluderen dat
de laboratoriumtoets geschikt was
om de interactie tussen Solanum en
P. infestans te bestuderen.

De overgevoeligheidsreactie

Een cytologische overzichtstudie
van de interactie tussen twintig So-
lanum genotypen en drie P. infes-
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Symptomen van Phytophthora infestans op een vatbare Solanum micro-
dontum. 



tans isolaten gaf een eerste indruk
van de aard van de resistentiereac-
ties. Aardappelrassen met fysio-
specifieke resistentiegenen (R ge-
nen) lieten de
overgevoeligheidsreactie zien (‘Hy-
persensitieve Response’, HR). De
HR is een vorm van geprogram-
meerde celdood, waarbij het patho-
geen in korte tijd geïsoleerd wordt
te midden van dode plantencellen
en daardoor niet verder kan uit-
groeien. Ook in de duurzaam resis-
tente aardappelrassen zonder be-
kende R genen waaronder wilde
Solanum soorten en niet-waard-
planten was de HR zichtbaar. In re-
sistente Solanum soorten zoals S.
berthaultii en S. circaeifolium en in
niet-waardplanten zoals Arabidop-
sis thaliana (zandraket) en S. nig-
rum (zwarte nachtschade), was de
HR extreem snel en effectief; de re-
actie bleef beperkt tot een klein
aantal cellen. In partieel resistente
planten kwam de HR later op gang,
wat resulteerde in grotere HR lesies
voordat doorgroei van het patho-
geen gestopt werd. Soms bleken hy-
fen in staat om uit deze HR lesies te
ontsnappen en een biotrofe inter-
actie met hun waardplant aan te
gaan. De effectiviteit waarmee de
HR P. infestans kon indammen ver-
schilde aanmerkelijk tussen de ver-
schillende Solanum genotypen en
was gecorreleerd met de resistentie-
niveaus. Naast de HR werden ook
nog andere reacties waargenomen,
zoals locale afzettingen van callose
en fenolische verbindingen, die
zouden kunnen fungeren als fysi-
sche barrières. Deze reacties waren
niet gecorreleerd met de resisten-
tieniveaus. Uiteindelijk lijkt een ba-
lans tussen uitgroei van het patho-
geen en inductie van de
resistentiereacties te bepalen of een
infectie slaagt op celniveau; de va-
riatie tussen de effectiviteit van re-
acties op meerdere infectieplaatsen
illustreert het kwantitatieve karak-
ter van de P. infestans resistentie op
plant- of veldniveau. 

Resistentiegenen 

De HR wordt in gang gezet wanneer
specifieke receptoren van de plan-
tencel elicitoren van pathogenen

herkennen. Volgens de ‘gen-om-
gen’ hypothese coderen specifieke
resistentiegenen voor deze recepto-
ren. Er is een aantal typen R genen
bekend, waarbij het ‘nucleotide
binding site leucine-rich repeat’
(NBS-LRR) type het meest bestu-
deerd is. Een ander type omvat de
Pto-achtige serine/threonine kina-
sen, die  oorspronkelijk zijn gevon-
den in wilde verwanten van tomaat.
We hebben in het geslacht Solanum
een aantal Pto-achtige sequenties
geïdentificeerd en met behulp hier-
van de evolutie van Pto-achtige ge-
nen bestudeerd. Fylogenetische
analyses onderscheidden negen
klassen van Pto-achtige genen en
hier leken de orthologen (homolo-
gen ontstaan door soortvorming)
meer op elkaar dan de paralogen
(homologen ontstaan door gendu-
plicatie). Dit wekt de suggestie dat
de Pto familie geëvolueerd is door
middel van een serie genduplicaties
die nog voor de soortvorming in
Solanum zijn opgetreden. In lijn
met recente bevindingen voor 
NBS-LRR R genen, blijken de Pto-
achtige genen een grote diversiteit
te bezitten en van oude oorsprong
te zijn. 

PR eiwitten

Verschillende niveaus van niet-spe-
cifieke resistentie in Solanum kwa-
men naar voren in resistentieproe-
ven met vijf verschillende P.
infestans isolaten. In partieel resis-
tente planten waar hyfen uit HR le-
sies ontsnappen, breidden de lesies
zich vaak langzamer uit dan in vat-
bare planten. Blijkbaar is hier een
systemisch resistentiemechanisme
actief; dit zou bijvoorbeeld op ‘sys-
temic acquired resistance’ (SAR)
kunnen berusten. SAR kan worden
geïnduceerd door verschillende sig-
nalen, maar ook basale niveaus van
SAR kunnen variëren tussen plan-
ten. Om te testen of basale niveaus
van SAR correleren met niet-speci-
fieke resistentie hebben we in ge-
zonde bladeren de basale expressie
niveaus bepaald van een aantal SAR
merker genen, de zogenaamde pa-
thogenese-gerelateerde (PR) genen
PR-1, PR-2 en PR-5. Op geslachtsni-
veau was er geen correlatie tussen
basale mRNA niveaus van PR genen
en niet-specifieke resistentie tegen
P. infestans. Binnen de soorten S. ar-
nezii x hondelmannii, S. microdon-
tum, S. sucrense en S. tuberosum
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Microscopische opname van een overgevoeligheidsreaktie. Phytophthora
infestans penetreert een epidermiscel van aardappel. Deze cel reageert over-
gevoelig, te zien als gele autofluorescentie, en de cel sterft af. Phytophthora
kan nu niet verder groeien, en het blad wordt dus niet verder geïnfecteerd. (p
= penetratie, HR = overgevoeligheidsreaktie)



was er echter een positieve correla-
tie tussen niveaus van PR mRNA en
niet-specifieke resistentie. Voor de
aardappelrassen waren de PR ex-
pressieniveaus het hoogst in de re-
sistente ‘Robijn’, middelmatig in de
partieel resistente ‘Ehud’, ‘Estima’
en ‘Première’, en het laagst in de
vatbare ‘Bintje’. Dit suggereert dat
constitutieve expressie van PR ge-
nen zou kunnen bijdragen aan
niet-specifieke resistentie tegen P.
infestans. PR mRNA niveaus zou-
den dus als moleculaire merkers
gebruikt kunnen worden in de
aardappelveredeling.

Toekomst perspectief
In Solanum soorten opereren di-
verse specifieke en niet-specifieke
resistentiemechanismen tegen P.
infestans op verschillende niveaus.
De sterke associatie van de HR met
alle vormen van resistentie geeft
aan dat een groot aantal R genen
tegen oömyceten aanwezig is in So-
lanum. Het is nu van belang om de
R genen tegen P. infestans te identi-
ficeren en over te brengen naar
commerciële aardappelrassen.

Stellingen:

De associatie van de overgevoelig-
heidsreaktie met alle vormen van
resistentie tegen Phytophthora infe-
stans impliceert dat resistentiege-
nen een belangrijke rol zullen spe-
len in het verkrijgen van duurzame
resistentie.
dit proefschrift

Het promoten van ‘R-gene free po-
tatoes’ door het ‘International Pota-
to Center’ als uitgangsmateriaal
voor resistentieveredeling getuigt
van te weinig inzicht in de biologie
van de aardappel - P. infestans inter-
actie.
CIP Program Report, 1995-1996
dit proefschrift

The road to plant disease resistance
will always be under reconstruc-
tion.

Nu onderkend wordt dat Phytopht-
hora niet tot het schimmelrijk be-
hoort, evolueert de ‘nachtmerrie
van de schimmelgeneticus’ tot een

‘droom voor de bioloog’; Phytopht-
hora is nu immers het best bestu-
deerde genus binnen zijn Rijk.
David Francis, Phytophthora Bey-
ond Y2K Symposium, Wooster, 1999

Phytophthora-resistentie is milieu-
defensie.
Dirk Budding

Definities zijn vooral nuttig in het
beginstadium van biologisch on-
derzoek, maar in een meer gede-
tailleerde fase mogen ze een vrije
manier van denken niet belemme-
ren.

Het feit dat de meeste mensen den-
ken dat de champignon in de salade
nauwer verwant is aan sla dan aan
de kok, geeft aan dat mensen hun
kennis over evolutie overschatten.

Een grote overeenkomst tussen de
wetenschapper en de kunstenaar is
verbeeldingskracht.

Dr. E.T.M. Meekes 

Op 27 juni 2001 promoveerde aan
de Wageningen Universiteit Ellis
T.M. Meekes op een proefschrift ge-
titeld: ‘Entomopathogenic fungi
against whiteflies: tritrophic inter-
actions between Aschersonia spe-
cies, Trialeurodes vaporariorum
and Bemisia argentifolii, and glas-
shouse crops’. Het onderzoek was
uitgevoerd bij Entomologie, Wage-
ningen Universiteit, in nauwe sa-
menwerking met het Proefstation
voor Bloemisterij en Glasgroentes
te Aalsmeer. De promotor was prof.
dr. J.C. van Lenteren, hoogleraar
Entomologie, en de co-promotor
was dr. ir. J.J. Fransen, senior onder-
zoeker Entomologie, Proefstation
voor Bloemisterij en Glasgroentes
te Aalsmeer. Het onderzoek was ge-
financierd door het Productschap
Tuinbouw.

Insectpathogene schimmels
tegen witte vlieg

De plaag: witte vlieg
Vele gewassen vormen een goede
waardplant voor de kaswittevlieg

Trialeurodes vaporariorum en de
tabakswittevlieg Bemisia argentifo-
lii. Witte vlieg kan op verschillende
manieren schade veroorzaken.
Wanneer ze in grote getale aanwe-
zig zijn kan dit leiden tot bladval en
verminderde vruchtgroei. Ze kun-
nen verschillende plantenvirussen
overbrengen, waardoor een enkele
witte vlieg besmet met een planten-
virus al grote problemen kan ver-
oorzaken. Daarnaast produceren ze
honingdauw, waarop roetdauw-
schimmels goed kunnen groeien en
wat vruchten en bloemen onver-
koopbaar maakt.

Het huidige beleid is erop gericht
om de afhankelijkheid en het ge-
bruik van chemische bestrijdings-
middelen terug te dringen. Een be-
langrijk alternatief is biologische
bestrijding waarbij predatoren, pa-
rasitoiden en pathogenen worden
ingezet om een plaag onder contro-
le te krijgen. Hoewel de sluipwesp,
Encarsia formosa, zeer succesvol is
in bestrijding van witte vlieg in kas-
sen, bleek ze niet in elk gewas even
effectief te zijn. Bovendien prefe-
reert ze T. vaporariorum boven B.
argentifolii, waardoor de laatste als-
nog een plaag kan vormen.

De bestrijders: insectpathogene
schimmels
Insectpathogene schimmels werken
relatief snel ten opzichte van preda-
toren en parasitoiden en zijn met
conventionele spuitapparatuur toe
te dienen. De sporen worden op het
gewas gespoten, vaak in hoge dosis
en de behandeling wordt enkele ke-
ren herhaald. Insectpathogene
schimmels worden dan ook vaak
aangeduid als myco-pesticiden. De
werking is alsvolgt: de spore be-
landt op het insect, kiemt, pene-
treert de cuticula en voedt zich met
het insect. Het insect zal hieraan
sterven en de schimmel groeit ver-
volgens weer naar buiten en sporu-
leert. 

Insectpathogene schimmels kun-
nen onderverdeeld worden in twee
groepen, specifieke schimmels die
alleen witte vlieg infecteren, zoals
Aschersonia soorten en breed wer-
kende schimmels, die insecten uit
verschillende ordes kunnen infecte-
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ren en soms ook andere schimmels.
Voorbeelden hiervan zijn Beauveria
bassiana, Paecilomyces fumosoro-
seus en Verticilium lecanii. Het
voordeel van het gebruik van speci-
fieke schimmels is dat ze andere na-
tuurlijke vijanden niet zullen infec-
teren.

Aschersonia soorten werden al aan
het begin van de vorige eeuw inge-
zet voor biologische bestrijding van
citruswittevlieg in Florida. De
schimmel komt daar van nature
voor en werd kunstmatig gekweekt
zodat citrustelers de schimmel in
overmaat in hun boomgaarden
konden inzetten. Van 1960 tot 1980
werden verschillende soorten inge-
zet ter bestrijding van citruswitte-
vlieg en kaswittevlieg in verschillen-
de Oost Europese landen. Doordat
deze schimmels naast andere na-
tuurlijke vijanden te gebruiken zijn
en er aanwijzingen zijn dat ze min-
der gevoelig zijn voor lagere lucht-
vochtigheden, is er nog steeds be-
langstelling voor deze groep. 

Selectie van een effectieve
schimmel

Verschillende criteria kunnen wor-
den gebruikt voor het selecteren
van een succesvolle schimmel: gast-
heerspecificiteit, virulentie, persis-
tentie en het gemak waarmee ze
kunnen worden geproduceerd. Ver-
der kunnen omgevingsfactoren de
effectiviteit van een schimmel beïn-
vloeden. Over het algemeen hebben
schimmelsporen een zeer hoge re-
latieve luchtvochtigheid nodig
(meer dan 92%) om te kunnen kie-
men hetgeen zeer lang een struikel-
blok is geweest voor het gebruik van
insectpathogene schimmels voor
biologische bestrijding. Daarnaast
kan het insect zelf of de plant waar-
op het insect voorkomt een grote
rol spelen. 

Vierenveertig Aschersonia isolaten
zijn getoetst op hun vermogen om
goed te sporuleren op kunstmatig
medium en op hun virulentie tegen
kas- én tabakswittevlieg. Beide cri-
teria zijn belangrijk voor het suc-
cesvol gebruik van schimmels ter
bestrijding van witte vlieg. Virulen-

tie van de isolaten tegen kaswitte-
vlieg was positief gecorreleerd met
virulentie tegen tabakswittevlieg.
Uiteindelijk bleek dat vier isolaten,
te weten A. aleyrodis, A. placenta en
twee niet geïdentificeerde Ascherso-
nia isolaten, een hoge sporenpro-
ductie op gierst medium combi-
neerden met een hoge virulentie
tegen beide wittevliegsoorten. 

Persistentie van Aschersonia
sporen

Bij bespuitingen zullen maar weinig
sporen direct in contact komen met
het insect. De sporen kunnen ech-
ter later door het insect worden op-
gepikt en het infecteren, mits ze
dan nog levensvatbaar zijn. De
kiemkracht van sporen van A. aley-
rodis bleef erg lang behouden. Na
een maand op een komkommer-
blad bleek 90% van de sporen nog
levensvatbaar, op kerststerblad
bleek dit gemiddeld 70% en op ger-
berablad ‘slechts’ gemiddeld 50% te
zijn. Voor komkommer en gerbera
bleek dit een goede maat voor de
infectiekans van kaswittevlieglar-
ven: op komkommer werd na een
maand nog steeds 90% van de lar-
ven gedood door infectie, op gerbe-
ra varieerde dat tussen 50 en 70%.
Op kerstster bleef het dodingper-
centage echter ver achter bij de ver-
wachting, het daalde van 70% op de
dag van bespuiting naar 20% op dag
3 na bespuiting. Op bladeren van de
drie gewassen bleek er nauwelijks
kieming te zijn opgetreden, wat kan
wijzen op een “zit-en-wacht” strate-
gie van A. aleyrodis in plaats van te
kiemen en naar de gastheer te
groeien. Ondanks de grote invloed
van de plantensoort op de persis-
tentie van A. aleyrodis is de lange
periode dat deze schimmel in staat
is kaswittevlieg te infecteren zeer
opmerkelijk. 

Invloed waardplant en
luchtvochtigheid

Het infectieproces vindt plaats in
een dunne laag op het blad en de
luchtvochtigheid in deze laag is van
groot belang voor de effectiviteit
van insectpathogene schimmels.

De luchtvochtigheid in de fyllosfeer
wordt mede bepaald door eigen-
schappen van de plant, zoals blad-
vorm en -grootte, bladbeharing en
dichtheid van het gewas. A. aleyro-
dis en A. placenta veroorzaakten op
gerbera, komkommer en tomaat
een veel hogere wittevliegsterfte
dan Verticillium lecanii: 90-95%
versus 50%, respectievelijk. Op
kerstster lag de sterfte van de witte-
vlieglarven veroorzaakt door de drie
schimmels veel lager, namelijk op
20%. De luchtvochtigheid in de fyl-
losfeer van komkommer was hoger
in vergelijking met de luchtvochtig-
heid op andere gewassen en kan
dus de gevonden verschillen niet
verklaren. Het verschil tussen
Aschersonia en Verticillium kan ver-
oorzaakt zijn door een verschil in
virulentie of doordat deze schim-
mels verschillende luchtvochtig-
heidseisen hebben voor kieming.

Wanneer de omgevingsluchtvoch-
tigheid werd verhoogd leidde dit tot
een hogere infectie van witte vlieg
op komkommer en gerbera, echter
niet op kerstster. Verder bleek dat A.
alyerodis en A. placenta effectiever
waren bij lage luchtvochtigheden
dan V. lecanii. Op kerstster hadden
de schimmels alleen effect als de
luchtvochtigheid minimaal twee
dagen tussen 95 en 100% was, ter-
wijl op komkommer onder relatief
droge omstandigheden (45% RV) A.
aleyrodis al 50% sterfte veroorzaak-
te. Hieruit blijkt dat wanneer de
omgevingsluchtvochtigheid maar
gunstig genoeg is, de grote verschil-
len in effectiviteit van de schimmels
op de verschillende plantensoorten
verminderen. Door schimmels te
formuleren tot een product, waar-
door ze minder afhankelijk worden
van hun omgeving, kan dit pro-
bleem mogelijk omzeild worden.
Echter de invloed van de omge-
vingsluchtvochtigheid op de effecti-
viteit van de schimmel wordt sterkt
beïnvloedt door de plant waarop
het infectieproces zich afspeelt. Dit
kan eventuele verschillen in effecti-
viteit van schimmels op één plan-
tensoort verklaren, maar de invloed
van de planten overtreft het effect
van omgevingsluchtvochtigheid.

Dat de plantensoort de kiemkracht
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en infectiekans sterk beïnvloedt,
kan veroorzaakt worden door ver-
schillende factoren. De samenstel-
ling van micro-organismen op het
blad verschilt sterk van plant tot
plant. Zo blijkt dat zowel komkom-
mer-, tomaat- als gerberablad aan-
getast kunnen worden door ver-
scheidene schimmelziektes, terwijl
bij kerstster slechts een bladpatho-
geen bekend is. Daarnaast verschilt
de chemische samenstelling van de
planten aanzienlijk, wat kan leiden
tot directe remming van de schim-
mel door de plant of beïnvloeding
van de vatbaarheid van het insect.
Zo is van kerstster bekend dat deze
plant giftige stoffen bevat die celdo-
dend kunnen werken. Ten derde,
planten verschillen aanzienlijk in
morfologie. De bladeren van kerst-
ster zijn sterk waterafstotend in
vergelijking met de andere planten,

wat gevolgen kan hebben voor de
verdeling van de sporen over het
bladoppervlak. 

Toekomst

Het gebruik van A. aleyrodis in een
gerbera gewas onder semi-praktijk
omstandigheden bleek succesvol:
de wittevlieg populatie werd name-
lijk met 80% gereduceerd bij een ge-
middelde luchtvochtigheid van
70%. Voor het gebruik van Ascherso-
nia soorten in de praktijk zullen
echter eerst nog enkele hindernis-
sen genomen moeten worden. Voor
grootschalig gebruik van schimmels
is een efficiënte massakweek nodig.
Iedere schimmel heeft zo zijn speci-
fieke eisen en hiervoor zal meer on-
derzoek noodzakelijk zijn. Daar-
naast is voor gebruik in de praktijk

een product nodig dat een half tot
anderhalf jaar houdbaar moet zijn
zonder z’n effectiviteit te verliezen.
Het formuleren van een schimmel
tot een product heeft vele voorde-
len, zoals bescherming van de
schimmel tegen ongunstige om-
standigheden. Bovendien kan het
gebruiksgemak verbeterd worden.
Doordat insectpathogene schim-
mels relatief snel werken in vergelij-
king met parasitoiden en predato-
ren is er een toenemende
belangstelling voor deze categorie
natuurlijke vijanden. Aschersonia
soorten zijn door hun virulentie te-
gen beide wittevliegsoorten, hun
tolerantie voor lagere luchtvochtig-
heden en hun lange persistentie, in-
teressante kandidaten voor de bio-
logische bestrijding van witte vlieg.
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PD-er ontvangt internationale on-
derscheiding. Op 17 mei heeft dr.
ir. Paul van Halteren, voormalig
hoofd afdeling Diagnostiek van de
Plantenziektenkundige Dienst
(PD) en tegenwoordig pre-accessie
adviseur voor de PD in Slovenië,
een gouden medaille ontvangen
voor zijn verdiensten voor de Eu-
ropean and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO).
Paul van Halteren was van 1987 tot
1993 voorzitter van de KNPV.

EPPO is een belangrijke intergou-
vernementele organisatie op het
gebied van plantenziekten en ge-
wasbescherming waar alle Europe-
se landen, maar ook veel landen
rond de Middellandse Zee lid van
zijn. De EPPO is de organisatie via
welk de Nederlandse Plantenziek-
tenkundige Dienst zijn technische
inzichten inbrengt in het Europese
circuit. De EPPO stelt in gezamen-
lijk overleg tussen alle deelnemen-
de Europese landen op velerlei ge-
bieden van de gewasbescherming
richtlijnen op die later met graagte
door de Europese Unie worden
overgenomen. Veel van deze gebie-
den zijn door de EPPO ontgonnen
op initiatief van Van Halteren.

Dit is de dertiende keer dat EPPO
een gouden medaille uitreikt. De
twaalfde is drie jaar geleden uitge-
reikt aan Bruce Hopper, Directeur-
Generaal van de North American
Plant Protection Organization. De-
ze keer vond de uitreiking plaats
tijdens de conferentie die EPPO
hield ter ere van haar vijftigjarig
bestaan. Met haar gouden medail-
les wil EPPO personen huldigen
die op bijzondere wijze richting
hebben gegeven aan het ontwikke-
len van gezamenlijke richtlijnen. 

Voor de PD is de onderscheiding
van Van Halteren een erkenning
voor de inspanning die de Dienst

heeft geleverd bij de totstandko-
ming van de internationale afspra-
ken en regelgeving. De PD is daar-
om, net als Van Halteren, zeer
verguld met deze onderscheiding.

De EPPO vierde haar vijftigjarig be-
staan in stijl in het middeleeuwse
kasteel van Angers in West Frank-
rijk. De conferentie gaf een breed
overzicht van EPPO’s activiteiten
en initiatieven in de recente jaren
van haar bestaan. Zestien daartoe
uitgenodigde sprekers uit evenzo-
veel verschillende Europese en
Mediterrane landen gaven 
een overzicht van hun EPPO-
activiteiten. Dat betrof het hele
scala van onderwerpen tussen
‘Efficacy evaluation’ van gewasbe-
schermingsmiddelen en ‘Exotic
biological control agents’, ‘Pest 
risk assessment’ en ‘Diagnostics’,
in voordrachten waarbij de 
Powerpoint-presentaties ge-
projecteerd werden tussen de -
middeleeuwse gobelins van het
kasteel. Het geheel werd bekroond
met toespraken van de zojuist ge-
decoreerde Van Halteren en 

Secretaris-General, dr. I.M. Smith

Naar PD Nieuwsbrief, jaargang 8.
nummer 3, extra editie, mei 2001
(bewerkt door redactie Gewasbe-
scherming)
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internationale onderscheiding
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The European Journal of Plant Pathology is an interna-
tional broadly-based journal of plant pathology cove-
ring epidemiological, ecological, biochemical, physio-
logical and molecular aspects of plant diseases and
their causal agents: fungi, bacteria, viruses and nemat-
odes.  It publishes original research papers, short com-
munications mini reviews and book reviews from all
over the world.

The Journal is affiliated to the European Foundation
for Plant Pathology and was founded in 1994 as the in-
ternational continuation of the Netherlands Journal of
Plant Pathology.  Nine issues are published every year.
There were no changes to the Editorial Boards in 2000.

In 2000, the number of papers submitted (225) was gre-
ater than in previous years (1996: 204; 1997: 196; 1998:
197; 1999: 207), partly due to the preparation of a Spe-
cial Issue (see below).  The rejection rate was slightly
higher this year: approximately 50% compared with
44% in 1999.  The average time taken to peer review a
manuscript, a figure that includes the time taken by
the various editors and referees and revisions by the
author(s), continues to vary greatly, from less than 2
months for papers that require very minor revision to
over 12 months for papers that have to be returned to
authors for revision more than once.  As in previous ye-
ars, well-written papers that need little revision were
refereed very much more quickly than those that nee-
ded major changes.  The Kluwer Editorial Office perfor-
med extremely well during 2000.  The average time ta-
ken to publish a manuscript after it had been accepted
was between 3 and 4 months.  The last issue of volume
106 was published in February 2001, and the first issue
of volume 107, the Special Issue, was published in
March 2001.

In 2000, the EJPP published 99 papers (1999: 97) in nine
issues. The papers were received from scientists in the
United Kingdom 11 (17), France 11(8), Spain 9(10), Italy
9(5), The Netherlands 7(13), USA 7(11), Canada 5(4),
Germany 3(7), China 3(0), Sweden 3(0), Australia 2 (1),
Denmark 2(1), India 2(0), Israel 2(4), Ivory Coast 2(0),
Norway 2(0), Belgium 1(3), Brazil 1(3), Czech Republic
1(1), Finland 1(1), Ireland 1(3), Japan 1(3), Nigeria 1(2),
Poland 1(1), Portugal 2(0) and South Africa 1(4).  Other

countries publishing papers in EJPP were Hungary,
Morocco, Slovakia, Syria and Tanzania.  This provides
continuing evidence of the expanding international na-
ture of the Journal.  There may have been a slight de-
cline in submissions/papers from our traditional custo-
mers and it is hoped these scientists will be encouraged
to continue to support the Journal.

The quality of papers published was maintained at a
high level and the Journal is increasingly valued by the
scientific community.  This is reflected in a steady in-
crease in the Journal’s Impact Factor (SCI Journal Cita-
tion Reports) to 1.122 for 1999, from 1.027 in 1997 and
1.072 in 1998.  More than half of the published papers
were concerned with diseases caused by fungi, and
about a quarter each involved viruses and bacteria.  I
was pleased to see that a few papers involved work on
nematodes, as such papers had been absent in pre-
vious years. More than a quarter of the published pa-
pers had a molecular content.

A major feature of 2000 was the preparation of a Special
Issue based on the First International Symposium on
Induced Resistance to Plant Diseases.  The meeting was
held in Corfu, Greece.  I attended the meeting and was
able to identify 17 papers for publication.  These papers
added significantly to the work of the Editor and the
Editorial Board, as all papers were subjected to the nor-
mal refereeing process.  A special thank you goes to Dr
Corne Pieterse, who initially identified the meeting as a
possible Special Issue and for his extra contributions to
the editorial work required.  The editor is also grateful
to all the contributors who provided their reviews very
promptly.  The Special issue was published as the first
issue of 2001. 

I would like to thank all the Editors for their support
during the last year and to acknowledge that without
their commitment the Journal could not prosper.

Finally, I would like to emphasise that it is the policy of
EJPP to publish Mini Reviews and Special Issues.  Any
suggestions on these subjects or more general topics
relating to the Journal are always much appreciated.

John Bailey, Editor in Chief EJPP
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Oproep tot het doen
van voordrachten
voor de KNPV-prijs

Op de Gewasbeschermingsmanifes-
tatie die op 7 februari 2002 georga-
niseerd wordt in de Reehorst te Ede
wordt voor de tweede maal de
KNPV-prijs uitgereikt. Deze prijs
wordt toegekend aan een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon die
zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de gewasbescher-
ming in de breedste zin van het
woord in Nederland.

De prijs bestaat uit een aandenken

en een geldbedrag van ƒ 5.000,--.

De KNPV roept leden en niet-leden
op tot het doen van voordrachten.
Voorgedragen rechtspersonen of
rechtspersonen hoeven geen lid te
zijn van de KNPV. De voordracht
dient schriftelijk te worden gedaan,
bij sterke voorkeur in niet meer dan
twee pagina’s tekst. Bij de voor-
dracht dient vermeld te zijn in wel-
ke categorie(ën) (1. onderzoek, 2.
onderwijs, beleid en voorlichting, 3.
bedrijf en handel) de voorgedrage-
ne valt en waaruit de bijzondere
verdiensten van de voorgedragene
bestaan.

Een nog te benoemen jury beoor-
deelt de voordrachten en adviseert
de KNPV over toekenning van de
prijs. 

Het reglement betreffende de
KNPV-prijs kunt u nalezen in Ge-
wasbescherming 29(3) (1998): 103.
Op verzoek wordt u dit reglement
toegezonden.

De voordrachten dienen uiterlijk 14
december 2001 in bezit te zijn van
ondergetekende.

A.J. Termorshuizen
secretaris van de jury
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Op donderdag 7 februari 2002 zal de derde Gewasbe-
schermingsmanifestatie plaatsvinden in de Reehorst
te Ede. De Gewasbeschermingsmanifestatie wil laten
zien hoe het fundamentele en toepassingsgerichte
onderzoek in onderlinge afstemming oplossingen
aandragen voor gewasbeschermingsproblemen in de
primaire productie. Over de grenzen van diverse vak-
gebieden heen wordt aan de hand van een aantal ac-
tuele thema’s  een overzicht gegeven van de ‘state of
the art’ van het gewasbeschermingsonderzoek in Ne-
derland.

Het gewasbeschermingsonderzoek heeft de afgelopen
jaren een groot aantal resultaten opgeleverd, maar uit
de evaluatie van het meerjarenplan Gewasbescher-
ming is gebleken dat de resultaten nog te weinig heb-
ben geleid tot innovaties in de praktijk. De gewasbe-
schermingsmanifestatie wil een bijdrage leveren aan
‘zicht op gezonde teelt’ door het presenteren van in-
novatief onderzoek op het gebied van de gewasbe-
scherming, en door aandacht te schenken aan de

knelpunten die het toepassen van innovaties in de
praktijk vooralsnog bemoeilijken. Aan u de uitdaging
om bij te dragen aan deze dag, door het presenteren
van onderzoeksresultaten, door het presenteren van
uw bedrijf of door het presenteren van uw visie.
Samen op weg naar een gezonde gewasbescher-
ming!

De Gewasbeschermingsmanifestatie vervangt de af-
zonderlijke gewasbeschermingsdagen van de Konink-
lijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging
(KNPV), en de sectie Fytopathologie van de Koninklij-
ke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV).

In het volgende nummer van Gewasbescherming
komt meer informatie en een inschrijfformulier. Als u
nu al meer informatie over de Gewasbeschermings-
manifestatie wilt krijgen dan kunt u contact opnemen
met de secretaris van het organiserend comité, Ernst
van den Ende (email j.e.van.den.ende@ppo.dlo.nl).
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Op donderdag 7 februari 2002 Reehorst, Ede



Inventarisatie
emissiebeperkende
maatregelen
In het kader van het Meerjarenplan
Gewasbescherming heeft de Plan-
tenziektenkundige Dienst in kaart
gebracht in welke mate emissiebe-
perkende maatregelen in de prak-
tijk worden toegepast. De PD deed
dit in opdracht van het RIZA en het
Expertisecentrum Landbouw en
werkte daartoe samen met het In-
stituut voor Milieu- en Agrotech-
niek. Deze inventarisatie is nodig
om een zo realistisch mogelijk
beeld te krijgen van de werkelijke
emissie van gewasbeschermings-
middelen naar het oppervlaktewa-
ter. Omdat er geen harde cijfers
voorhanden zijn, berust de inven-
tarisatie grotendeels op expert-
schattingen uit de praktijk. Een
uitzondering hierop vormen de ge-
gevens afkomstig uit de keuring 
van veldspuiten door de Stichting
Keuring Landbouwspuiten. Uit de
schattingen is onder andere naar
voren gekomen dat de toepassing
van emissiebeperkende maat-
regelen ten opzichte van enkele
jaren geleden is toegenomen. In de-
ze ontwikkeling lijkt zich een waar-
neembaar stijgende lijn af te teke-
nen. De opdrachtgevers zullen een
dezer dagen het rapport ontvangen. 

PD Nieuwsbrief, jaargang 8. num-
mer 2, maart 2001 

PD en ‘Invasive Alien
Species’
Globalisering neemt een hoge
vlucht. Daardoor worden meer
dier- en plantensoorten verspreid
over de wereld. In veel landen wor-
den ‘invasive alien species’ ofwel
exoten niet gewenst omdat ze er
nog niet voorkomen en omdat ze
schade kunnen berokkenen. Zij
vormen, na de vernietiging van
habitats door menselijk handelen,
de grootste bedreiging voor de
mondiale diversiteit.

Na acht jaar overleg zijn de leden
van de Convention on Biological

Diversity (CBD) erin geslaagd con-
ceptrichtlijnen te ontwikkelen om
de bedreiging van deze schadelijke
exoten te beheersen. 

Deze conceptrichtlijnen moeten
hun waarde in de praktijk nog be-
wijzen. In feite kunnen plantenziek-
ten ook gezien worden als schade-
lijke exoten en hebben nationale
plantenziektekundige diensten als
zodanig een lange ervaring met de-
ze categorie. Vanuit deze ervaring
was de Plantenziektenkundige
Dienst opgenomen in de Neder-
landse delegatie bij een CBD bij-
eenkomst in Montréal. Doel van de
bijeenkomst was advies uit te bren-
gen aan het besluitvormend orgaan
van de CBD: de Conference of Par-
ties to the CBD (COP6). Deze confe-
rentie vindt in 2002 in Nederland
plaats. 

Tijdens de bijeenkomst gaf de Ne-
derlandse delegatie aan dat uitroei-
ing van uitheemse soorten voor het
publiek vaak onacceptabel is. Daar-
naast bieden exoten veel voordelen,
met name in de landbouw en de
bosbouw en op het gebied van bo-
dembeheer (e.g bodemvruchtbaar-
heid, waterretentie). Daarom is het
belangrijk zowel de voor- als de
nadelen van exoten in beschouwing
te nemen. Risico-analyses zoals die
voor fytosanitaire risico‘s ontwik-
keld zijn kunnen hierbij een belang-
rijke rol spelen.

Dit heeft geresulteerd in mogelijk-
heden voor synergie tussen de fyto-
sanitaire werkelijkheid en de princi-
pes van de CBD, omdat het principe
van het voorzorgsbeginsel gekop-
peld wordt aan risico-analyse.
Daarnaast wordt beter invulling ge-
geven aan een gezamenlijke werk-
wijze van importerende en exporte-
rende handelspartners om
verspreiding van schadelijke exoten
tegen te gaan. 

PD Nieuwsbrief, jaargang 8. num-
mer 2, maart, 2001 

Nieuwe
Phytophthora-soort
bij diverse boom- en
struikgewassen

Sinds 1995 komt in Californië een
nieuwe ziekte voor bij loofboom-
soorten uit de familie van de Fag-
aceae of beukachtigen. De ziekte
wordt aangeduid met ‘Sudden Oak
Death’. In 2000 is duidelijk gewor-
den dat de ziekte wordt veroorzaakt
door een nog niet eerder beschre-
ven schimmelsoort uit het geslacht
Phytophthora. De schimmel veroor-
zaakt op grote schaal afsterving bij
met name Lithocarpus densiflorus
en Quercus agrifolia en incidenteel
bij Quercus kelloggii en Quercus
parvula variëteit shrevei. Bij andere
soorten eiken, die in Californië
voorkomen, is de nieuwe schim-
melsoort niet gevonden. De ziekte
komt met name voor in de kustge-
bieden. Ontwikkeling en versprei-
ding van de ziekte lijken te worden
bevorderd door (langdurig) vochti-
ge omstandigheden, zoals vorming
van mist. De nieuwe soort Phy-
tophthora is recent in Californië
ook gevonden op Rhododendron en
Vaccinium.

In Nederland en Duitsland komt
sinds 1993 bij Rhododendron en Vi-
burnum eveneens een nieuwe, nog
niet beschreven Phytophthora-
soort voor. Tussen de VS en de EU
zijn gegevens en schimmelisolaten
uitgewisseld. Vergelijkend onder-
zoek wijst uit dat de isolaten uit de
VS en de EU zeer waarschijnlijk
identiek zijn. 

In de VS zijn maatregelen genomen
om verspreiding van de schimmel
vanuit Californië naar andere deel-
staten te voorkómen. Canada heeft
per medio maart een invoerverbod
ingesteld voor Lithocarpus,
Quercus, Rhododendron en Vaccini-
um van Nederlandse, Duitse en Ca-
lifornische origine.

In Europees verband is discussie
gaande over de wijze waarop men
om moet gaan met deze nieuwe
ziekte, die met name voor de beuk
en de eik in Europa een bedreiging
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zou kunnen vormen. Op de locaties
in Nederland waar vondsten van de
nieuwe soort bekend zijn, zal de
Plantenziektenkundige Dienst in
2001 onderzoeken of aldaar de ziek-
te in de eik of andere bekende
waardplanten aanwezig is. Tevens
zal de PD op basis van een risico-
analyse nagaan wat de gevolgen
voor de Nederlandse situatie kun-
nen zijn en welke maatregelen ge-
nomen moeten worden. 

PD Nieuwsbrief, jaargang 8. num-
mer 2, maart, 2001 

Wijzigingen in de
directie van de
Plantenziekten-
kundige Dienst
Drs.ing. H.A. Duringhof, directeur
PD, heeft na tien jaar werkzaam te
zijn geweest bij de PD de dienst per
1 juni verlaten. Bij de PD vervulde
Henk Duringhof achtereenvolgens
gedurende drie jaar de functie van
adjunct-directeur en werd hij in
1994 benoemd tot directeur.

Onder zijn leiding is de PD als een
van de eerste organisaties binnen
de rijksdienst, omgevormd tot
agentschap.

Met ingang van de eerdergenoemde
datum is Henk Duringhof door de
Bestuursraad van het Ministerie van
LNV benoemd als Veranderma-
nager bij de huidige Accountants-
dienst van het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij.
Henk Duringhof verklaarde dat hij -
op zijn 58e - de nieuwe functie als
een uitdaging ziet. Temeer daar de
Accountantsdienst momenteel een
traject van verkenning en ontwikke-
ling doorloopt, dat erop is gericht te
komen tot een organisatie met een
bredere taakopdracht op het terrein
van toetsen en doorlichten van be-
leid en de operationele organisatie. 

De Bestuursraad van het Ministerie
van LNV heeft per 1 juni 2001 me-
vrouw prof.dr. L. van Vloten-Doting
benoemd tot directeur van de PD.
Lous van Vloten-Doting trad met

ingang van 15 januari 2000 in dienst
bij de PD als interimmanager Ont-
wikkelingsprocessen en waarne-
mend plaatsvervangend direc-
teur.

Zij studeerde biochemie aan de
Rijksuniversiteit Leiden (RUL) en
promoveerde in 1968.

Tot 1986 was zij aan de RUL verbon-
den, waarna zij in dienst trad van
het ministerie van LNV. Daar heeft
Lous van Vloten-Doting aan diverse
dienstonderdelen leiding gegeven.
Zij was betrokken bij ingrijpende
reorganisaties bij LNV. Haar laatste
functie daar was directeur Weten-
schap en Kennisoverdracht.

Per 7 mei 2001 is drs. G.H.J.M. Ver-
steijlen bij de PD in dienst getreden
als hoofd Buitendienst en plaatsver-
vangend directeur.

Geert Versteijlen studeerde planolo-
gie aan de Katholieke Universiteit te
Nijmegen. Vervolgens werd hij we-
tenschappelijk medewerker aan ge-
noemde universiteit en voor het In-
stituut voor Toegepaste Sociologie
verrichtte hij onderzoek naar de be-
leving van woonerven.

Als adjunct-consulent openluchtre-
creatie bij CRM, maakte Geert Ver-
steijlen kennis met het Ministerie
van LNV, toen openluchtrecreatie
werd overgedragen aan LNV. Daar
heeft hij uiteenlopende functies
vervuld. Zo was hij de afgelopen ja-
ren plaatsvervangend directeur di-
rectie Noord, regiomanager LASER,
crisismanager tijdens het uitbreken
van de varkenspest en hoofdinspec-
teur bij de AID in het gebied noord-
oost. 

PD Nieuwsbrief, jaargang 8. num-
mer 4, juli, 2001 

Nieuw hoofd afdeling
Fytofarmacie
Per 1 juni 2001 is mevrouw ir. A.W.
Wesselo in dienst getreden als
hoofd van de afdeling Fytofarmacie
en maakt in deze hoedanigheid deel
uit van het management team.

Annemiek Wesselo studeerde in
1983 af in de richting biologie aan
de toenmalige Landbouwuniver-
steit te Wageningen.

Na haar studie werkte Annemiek
Wesselo als projectleider bij het
Centrum voor Landbouw en Milieu,
waar zij zich onder andere bezig-
hield met het onderwerp ‘Milieu in
de afzetketen’. Daarna werd zij mi-
lieucoördinator bij de Vereniging
van Bloemenveilingen in Neder-
land.

Voordat Annemiek Wesselo bij de
PD in dienst trad was zij directeur
van Certera, een certificeringsin-
stantie in de voedingstuinbouw.
Deze organisatie kwam voort uit het
project milieubewuste teelt van de
groenteveilingen. 

PD Nieuwsbrief, jaargang 8. num-
mer 4, juli, 2001 

Nog enkele
benoemingen bij de
Plantenziekten-
kundige Dienst
Ter completering van het nieuwe
management van de Plantenziek-
tenkundige Dienst zullen per 1 sep-
tember 2001 worden aangesteld: 
� Ir. N.A. van Opstal (Nico), als ad-

junct directeur en tevens hoofd
van de afdeling Fytosanitaire In-
ternationale Aangelegenheden.
Nico van Opstal is afkomstig van
directie Industrie en Handel van
het Ministerie van LNV, en

� Ir. L.C. Smits (Laurens) , als hoofd
van de afdeling Fytosanitair Risi-
comanagement. Laurens Smits is
afkomstig van directie Internatio-
nale Zaken van het Ministerie
van LNV.

Faber presenteert
nieuw beleid
gewasbescherming

9 juli 2001 - Geïntegreerde gewas-
bescherming als onderdeel van
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geïntegreerde teelt, dat is de basis-
filosofie van de nota ‘Zicht op ge-
zonde teelt’ die staatssecretaris Fa-
ber van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. Door de aanpak in
de hele sector te introduceren,
moeten drie doelstellingen voor de
periode 2001 - 2010 worden bereikt:
het gebruik van chemische gewas-
beschermingsmiddelen wordt ver-
der teruggebracht, de milieubelas-
ting wordt verder verminderd en de
naleving van de huidige wet- en re-
gelgeving voor gewasbescher-
mingsmiddelen met betrekking tot
volksgezondheid, milieu en ar-
beidsbescherming verbetert. De
nota is het resultaat van intensief
overleg met betrokkenen . 

Bij geïntegreerde gewasbescher-
ming worden chemische bestrij-
dingsmiddelen pas toegepast als al-
le andere mogelijkheden zijn
uitgeput. Certificering biedt meer
waarborgen dat ongewenste effec-
ten van gewasbescherming op
milieukwaliteit, voedselveiligheid
en arbeidsbescherming worden
voorkomen. Certificering maakt
zichtbaar hoe een ondernemer
werkt en aan de (wettelijke) eisen
voldoet. Dat zorgt voor transparan-
tie, betrouwbaarheid en controleer-
baarheid voor markt en consu-
ment. Certificering draagt zo bij
aan de duurzame, toonaangevende
en concurrerende landbouwsector
die het kabinet voor ogen staat. 

Een basispakket van de beoogde
certificering is voor de grootste
groep telers haalbaar, al vraagt het
van veel telers nog wel een nadruk-
kelijke omslag in denken en doen.
Telers die voorop lopen kunnen zich
onderscheiden met certificering op
een hoger niveau, het pluspakket.

Het nu vastgestelde beleid moet lei-
den tot een milieuwinst van 95 % in
2010 ten opzicht van de situatie in
1998. In 2004 vindt een eerste eva-
luatie plaats. Per 2005 moet min-
stens 90 % van de bedrijven met
plantaardige productie gecertifi-
ceerd zijn. Lukt dat niet dan wordt
per 1 januari 2005 een wettelijke
maatregel ingevoerd die inhoudt
dat chemische gewasbescher-

mingsmiddelen alleen nog door ge-
certificeerde bedrijven gebruikt
mogen worden.

De komende jaren zal een verdere
inkrimping plaatsvinden van het
pakket gewasbeschermingsmidde-
len als gevolg van de toelatingsbe-
oordeling aan de hand van de Euro-
pese toelatingscriteria. Dit
stimuleert de toepassing van ge-
wasbeschermingssystemen waarin
minder chemische middelen wor-
den gebruikt. Om juist binnen der-
gelijke systemen toch nog gericht
middelen in te kunnen blijven zet-
ten die voldoen aan de toelatings-
criteria zal het Kabinet de mogelijk-
heden vergroten om toelatingen
voor kleine toepassingen te verkrij-
gen of te behouden. De volgende
maatregelen zullen hiervoor wor-
den ingezet: het vereenvoudigen
van de dossiereisen voor uitbrei-
dingstoelatingen, onderzoek naar
een toelatingsprocedure op basis
van teeltsystemen, financiële on-
dersteuning van de onderzoeks- en
toelatingskosten voor kleine toe-
passingen (waaronder biologische
middelen) en financiering van een
helpdesk bij het College voor de
toelating van bestrijdingsmiddelen
(CTB).

Om de omslag naar geïntegreerde
gewasbescherming te bevorderen,
wil het kabinet vanaf 2003 een
heffing op chemische gewasbe-
schermingsmiddelen invoeren.
Voor het eind van het jaar zal deze
heffing worden uitgewerkt, mede in
relatie met de nog te verschijnen
notitie ’Landbouw en fiscus’.

In Zicht op Gezonde Teelt is goed
ondernemerschap het uitgangs-
punt. De individuele agrarische
ondernemers en de ketens waar-
binnen zij opereren zijn zelf verant-
woordelijk voor het realiseren van
een systeem van geïntegreerde ge-
wasbescherming op gecertificeerde
bedrijven. De overheid stelt rand-
voorwaarden en staat borg voor het
realiseren van de beleidsdoelstellin-
gen. Daarvoor is in de komende vijf
jaar 150 miljoen gulden uitgetrok-
ken. Dat geld is onder meer be-
stemd voor kennisontwikkeling en -
verspreiding, voor versnelling van

de toelating van nieuwe gewasbe-
schermingsmiddelen en voor ver-
sterking van de handhaving.

Persbericht Ministerie van Land-
bouw Natuurbeheer en Visserij
http://www.minlnv.nl/zoek/

Akkerbouw overweegt
uit project
gewasbescherming te
stappen
‘S-GRAVENDEEL - De akker-
bouwers die meewerken aan het
praktijkproject van de nota ’Zicht
op Gezonde Teelt’ van het ministe-
rie van landbouw, overwegen daar-
mee te stoppen. Ze voelen zich be-
ledigd door de manier waarop
staatssecretaris Geke Faber haar
nota over gewasbescherming heeft
gepresenteerd.

Volgens deelnemer Henk Scheele
heeft Faber geen verstand van de
sector. ‘Uit de praktijkproef is geble-
ken dat boeren en tuinders vol-
doende middelen moeten hebben
voor geïntegreerde teelt. Tijdens de
persconferentie zegt zij het tegen-
overgestelde, namelijk dat het heel
goed mogelijk is om met minder
middelen te telen.’ 

Ook ‘toont zij aan geen respect te
hebben voor de sector’, aldus
Scheele. ‘In het journaal van maan-
dag vergeleek ze het gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen met het
gebruik van doping in de Tour de
France. Daar trapt ze ons mee op de
ziel’, zegt de akkerbouwer uit ’s-Gra-
vendeel. 

Tijdens de voorbesprekingen is te-
vens naar voren gekomen dat een
heffing op gewasbeschermingsmid-
delen door de land- en tuinbouw
wordt afgewezen, ‘Dit helpt niet,
dat heeft ook onderzoek van het LEI
aangetoond. Gewasbescherming is
al duur genoeg, een boer of tuinder
spuit alleen als hij vindt dat het no-
dig is.’ Dit onderwerp zou in de no-
ta aan de orde moeten komen,
vindt Scheele. ‘Waarom vindt de
ene boer het wel nodig om te spui-
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ten en de andere niet? Daar zou Fa-
ber zich meer op moeten richten.’ 

De akkerbouwers waren tevreden
over het eerste jaar dat ze hebben
meegedraaid in het project. ‘Maar
door de manier waarop Faber de
nota heeft gepresenteerd, is dat
goede gevoel helemaal weg.’ Onge-
veer 250 boeren en tuinders werken
onafhankelijk van een landbouwor-
ganisatie mee aan het project Zicht
op gezonde teelt. 

Agrarisch Dagblad, 11-07-2001
Uit de knipselkrant LNV, 11-07-2001 

Extra controle op
illegaal gebruik
gewasbescherming

DEN HAAG - De Algemene Inspec-
tiedienst (AID) gaat intensief speu-
ren naar met name de handel in en
het gebruik van niet meer toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen.
Tevens wil het kabinet met ingang
van 2003 een heffing op chemische
middelen invoeren. Dat zijn de be-
langrijkste punten uit de nota Zicht
op gezonde teelt die staatssecretaris
Geke Faber naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. 

Kernpunt van de nota is geïnte-
greerde gewasbescherming op ge-
certificeerde bedrijven. Faber heeft
hiervoor drie doelen gesteld: verde-
re terugdringing van het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen,
vermindering van de milieubelas-
ting en betere naleving van de wet-
en regelgeving in combinatie met
een betere controle. De nota is met
name gericht op. die sectoren waar
de grootste milieuwinst valt te be-
halen, maar Faber benadrukt dat
veebedrijven met grasland en maïs-
teelt niet zijn vrijgesteld. 

Het kabinet stelt de komende vijf
jaar 150 miljoen gulden beschik-
baar voor de ontwikkeling en ver-
spreiding van kennis op het gebied
van gewasbescherming, een ver-
snelde toelating van biologische
middelen en de versterking van de
handhaving. Doelstelling is om in

2010 een milieuwinst te behalen
van 95 procent ten opzichte van
1998. In 2004 wordt een evaluatie
gehouden. 

Tevens moet in 2005 negentig pro-
cent van de plantaardige bedrijven
‘gecertificeerd zijn.

Deelname gebeurt op vrijwillige ba-
sis, maar wanneer dit streefcijfer
over vier jaar niet is gehaald, dan
mogen per 1 januari 2005 chemi-
sche middelen alleen nog door ge-
certificeerde bedrijven worden ge-
bruikt. Certificering kan op
basisniveau en voor de koplopers is
er het pluspakket. 

‘Hiermee helpen we deze bedrijven,
zodat ze zich kunnen blijven onder-
scheiden in de markt’, aldus Faber.
‘Bij de certificering wordt aanslui-
ting gezocht bij bestaande certifice-
ringsinstellingen. Het kabinet zal
randvoorwaarden voor de registra-
tie vaststellen, waarbij het de advie-
zen van een college van deskundi-
gen in acht zal nemen. 
De AID krijgt extra geld voor de uit-
voering van de controle. Tevens zijn
heldere afspraken gemaakt met het
Openbaar Ministerie over de hand-
having. Er wordt strenger opgetre-
den bij overtreding van de wet- en
regelgeving.

Faber zal dit jaar nog met een wets-
voorstel komen over de heffing op
gewasbeschermingsmiddelen. Als
nadrukkelijke voorwaarde is gesteld
dat een deel van het geld wordt te-
ruggesluisd naar de koplopers in de
sector.

De nota bevat niet veel verrassin-
gen, zegt voorzitter Aike Maarsingh
van de LTO-vakgroep Akkerbouw.
De sector is volgens Maarsingh al
een heel eind op weg met certifice-
ring en het verminderen van de mi-
lieubelasting. Deze manier van wer-
ken wordt de sector uit handen
geslagen doordat Nederland voorop
loopt wat betreft het beleid op het
gebied van gewasbescherming. De
land- en tuinbouw vraagt om een
adequaat toelatingsbeleid, stelt hij.
‘Als een teler op scherp teelt maar
geen curatief middel ter beschik-
king heeft, zal hij weer eerder gaan

spuiten met een preventief middel.
En dat is geen geïntegreerde 
teelt.’

Ook de vereniging van fabrikanten
van gewasbeschermingsmiddelen
Nefyto mist een doelmatig toela-
tingsbeleid. Zij acht dit noodzake-
lijk om in Nederland agrarische
producten van hoge kwaliteit tegen
een acceptabele prijs te telen en te-
gelijkertijd de milieubelasting zo
laag mogelijk te houden. Bovendien
verwacht de Nefyto dat een goed
toelatingsbeleid innovatie en mo-
dernisering van het middelenpak-
ket zal stimuleren, zodat telers we-
ten over welke middelen zij kunnen
beschikken. 

De Stichting Natuur en Milieu mist
in de nota de vaststelling van het
begrip geïntegreerde teelt. Tevens
moeten de randvoorwaarden voor
certificering door onafhankelijke
deskundigen zoals het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) worden vast gesteld,
zegt beleidsmedewerker Hans Mui-
lerman. 

Agrarisch Dagblad, 10-07-2001
Uit de knipselkrant LNV, 11-07-2001

Kamer:
middelenbeleid
afstemmen op Europa 

DEN HAAG De meerderheid van de
Tweede Kamer vindt dat Nederland
op het gebied van gewasbescher-
mingsmiddelenbeleid geen geheel
eigen koers moet varen. De nota
Zicht op Gezonde Teelt van staats-
secretaris Geke Faber wordt op
zichzelf positief ontvangen, al was
het alleen maar omdat er nu een
vervolg is op het meerjarenplan ge-
wasbescherming.

CDA, VVD en D66 vinden echter dat
Nederland het contact met de om-
ringende landen in Europa niet
moet verliezen. 

PvdA’er Jaap Jelle Feenstra denkt
dat boeren en tuinders met het ge-
wasbeschermingsmiddelenbeleid
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in Nederland kunnen inspelen op
wensen van consumenten in bij-
voorbeeld Engeland en Duitsland. 

‘Ze kunnen hun product aanprijzen
als goed en schoon, en dus kost het
wat meer.’ 

Verdwijnen 

Als gevolg van het middelenbeleid
zouden teelten kunnen verdwijnen.
Voor de PvdA behoort dat tot de
mogelijkheden. 

Feenstra: ‘Het is een dynamische
sector. Je kunt nooit een absolute
uitspraak doen voor het behoud
van teelten.’ 
D66’er Pieter ter Veer zegt dat be-
paalde middelen altijd als nood-
maatregel achter de hand moeten
blijven, bijvoorbeeld bij een drei-
gende misoogst. Bovendien moet
Nederland de aansluiting met om-
liggende landen niet verliezen. 
‘Het moet niet zo zijn dat wat in
Nederland niet kan, in België of
Duitsland wel kan.’ 

VVD-woordvoerder Jan Geluk uit
zorgen over het feit dat het Neder-
landse beleid niet strookt met re-
gelgeving in landen als Spanje, Por-
tugal en Italië. Gevolg daarvan is
oneerlijke concurrentie, aldus Ge-
luk. 

GroenLinks meent dat Nederlandse
telers zich te vaak verschuilen ach-
ter de EU. Volgens GroenLinks komt
er niets van het middelenbeleid te-
recht als iedereen in Europa op el-
kaar gaat zitten wachten. 

Individueel 

Het CDA vindt dat Faber nog te veel
kijkt naar de individuele beoorde-
ling van middelen, terwijl het vol-
gens deze partij moet gaan om een
beoordeling van teeltwijzen. Op die
manier valt volgens woordvoerster
Agnes van Ardenne meer milieu-
winst te behalen. Zij zegt dat Faber
ervoor moet zorgen dat het College
voor de Toelating van Bestrijdings-
middelen alternatieve middelen
toelaat. 

Het CDA noemt de door Faber
voorgestelde bestrijdingsmiddelen-
heffing een ordinaire belasting-
maatregel. GroenLinks zegt dat een
heffing er alleen mag komen als het
werkelijk stimulerend werkt om al-
ternatieve middelen te gebruiken.
De VVD is tegen een algemene
heffing. De PvdA ondersteunt een
heffing. ‘Maar we moeten zorgen
dat de last van het middelenbeleid
niet eenzijdig terecht komt bij boe-
ren en tuinders’, aldus Feenstra. Hij
vindt dat druk uitgeoefend moet
worden op de supermarkten. 

Agrarisch Dagblad 11-07-2001
Uit de knipselkrant LNV, 11-07-2001

Spaarzaam spuiten

In 2010 moet de milieubelasting
met bestrijdingsmiddelen 95 pro-
cent lager zijn dan in 1998. Dat be-
oogt staatssecretaris Faber (LNV)
met haar nieuwe gewasbescher-
mingsbeleid. 

Het gebruik van chemische midde-
len is in Nederland veel te hoog,
vindt het Kabinet. Daarom presen-
teerde het gisteren onder de titel
‘Zicht op Gezonde Teelt’ drie doelen
voor de periode tot 2010: verder-
gaande vermindering van het ge-
bruik, verdere vermindering van de
emissie en verbeterde naleving van
wetgeving en voorschriften. In 2005
moet al een emissiereductie met 75
procent zijn bereikt. 

Ook komt er in 2003 een heffing op
middelen om het gebruik te ont-
moedigen. Op invulling en hoogte
wordt nog gestudeerd. Meer duide-
lijkheid brengt de nota Landbouw
en Fiscus eind dit jaar. 

Hoofdrichting van het nieuwe
beleid is geïntegreerde gewasbe-
scherming op gecertificeerde be-
drijven. Chemische middelen wor-
den pas dan gebruikt wanneer
andere maatregelen zijn uitgeput.
Toelatings- en verkoopbeleid wor-
den strenger. 

Alle bedrijven worden met certifica-
ten verplicht tot chemie-arme teelt-

wijzen. Daarin komen twee ni-
veaus: een basispakket dat haalbaar
is voor gangbare bedrijven en een
pluspakket voor de koplopers. Voor
het basiscertificaat komen boeren
in aanmerking als ze vooraf een be-
strijdingsplan opstellen, het gebruik
registreren, een milieu-indicator
hanteren en preventieve en emis-
sie-arme technieken gebruiken. Het
pluscertificaat wordt bereikbaar
voor boeren die de vooruitstrevend-
ste technieken toepassen die de
top-vijf van de bedrijven kunnen
halen. Er komt een College van Des-
kundigen dat de certificaatseisen
opstelt. In 2005 moet tenminste ne-
gentig procent van de bedrijven zijn
gecertificeerd. Voor de nodige ken-
nisverspreiding stelt het Kabinet tot
2006 ƒ 14.000.000.-(€ 635.000.000.-)
beschikbaar. 

Zicht op Gezonde Teelt is het krach-
tige vervolg op het Meerjarenplan
Gewasbescherming. Dat heeft wel-
iswaar de beoogde doelstelling van
vijftig procent minder middelen in
tien jaar tijd gehaald, maar erg te-
vreden is staatssecretaris Faber er
toch niet over. De reductie is voor-
namelijk te danken aan minder
grondontsmettingsmiddelen. Het
gebruik van insecticiden is niet af-
genomen en dat van fungiciden is
zelfs toegenomen. 

Boerderij, jaargang 86, nummer41,
10-07-2001
Uit de knipselkrant LNV 10-07-2001 

Minister belooft
fruittelers 2 miljoen
WAGENINGEN - Voor het ontwikke-
len van milieuvriendelijk te telen
fruitrassen trekt minister Laurens
Jan Brinkhorst twee miljoen gulden
uit. Voorwaarde is dat die een bij-
drage leveren aan een duurzame
productiemethode. Deze toezeg-
ging deed de minister gisteren op
de ledenvergadering van de Neder-
landse Fruittelers Organisatie
(NFO) . 

De NFO heeft samen met de be-
langrijkste afzetorganisaties Inova
Fruit in het leven geroepen. Via de-

Pagina 134 Gewasbescherming jaargang 32, nummer 4/5, september 2001

[N
I

E
U

W
S

Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging



ze nieuwe organisatie wil de sector
een impuls geven aan de ontwikke-
ling van nieuwe rassen. Telers zou-
den deze rassen slechts onder voor-
waarden mogen telen. 

Voor Brinkhorst speelt minder ge-
bruik van chemische gewasbe-
scherming een belangrijke rol. ‘De
twee miljoen is bedoeld om rassen
te ontwikkelen die minder afhanke-
lijk zijn van chemische middelen’,
verklaart Brinkhorst. ‘Want de Ne-
derlandse fruittelers kunnen met
veel minder middelen toe. Daar ben
ik van overtuigd. In vergelijking met
fruittelers in andere Europese lid-
staten bezetten Nederlandse fruit-
telers de middenmoot. Er zijn lan-
den waar fruittelers er in slagen met
minder middelengebruik per hecta-
re eenzelfde kwaliteit te leveren.
Door rassen op de markt te brengen
met eenzelfde of betere smaak en
voldoende waarborg voor voedsel-
veiligheid kan de Nederlandse fruit-
teelt de huidige moordende con-
currentie aan.’ 

Vertegenwoordigers van Inova Fruit
reageerden verheugd over de toe-
zegging van twee miljoen gulden,
maar vinden het bedrag aan de lage
kant. 

Met het ontwikkelen van nieuwe
rassen is volgens telers en verede-
laars veel meer geld gemoeid. Daar-
op reageert de minister door te stel-
len dat ook de sector een duit in het
zakje moet doen. 

Verder vindt Brinkhorst de versnip-
pering in de afzet te groot. Veel
fruittelers werken niet mee aan de
bundeling van de fruitafzet. Ook 
dat werkt nadelig op de prijsvor-
ming. 

Agrarisch Dagblad, 03-07-2001
Uit de knipselkrantLNV, 03-07-2001 

Verschenen:
Gewasbeschermings-
middelengids,
Publicitair
Jaarverslag
● Gewasbeschermingsmiddelen-

gids
De zestiende editie van de ‘Rode
Gids’ is verschenen. Met de nieuwe
gids zijn de gebruikers van bestrij-
dingsmiddelen up-to-date over mo-
gelijkheden voor het bestrijden van
ziekten, plagen en onkruiden. Van-
wege de nadruk op de chemische
bestrijding heet de nieuwe editie
van de gids thans Gewasbescher-
mingsmiddelengids

De gids omvat drie overzichtelijke
hoofdstukken en enkele bijlagen.
Allereerst vindt men er informatie
over alle per 1 januari 2001 toegela-
ten gewasbeschermingsmiddelen
in Nederland. De hoofdstukken in-
zake het bestrijden van ziekten, pla-
gen en onkruiden zijn ten opzichte
van de voorgaande druk gewijzigd.
Alle ziekten, plagen, teeltproblemen
en onkruiden waarvoor het inzetten
van chemische middelen is toegela-
ten, worden per teeltgroep en per
gewas besproken. In een oogopslag
is te zien welke actieve stoffen en
middelen men kan inzetten tegen
ziekten en plagen. Hierdoor is de
gids overzichterlijker dan de voor-
gaande uitgaven. Uiteraard bevat de
Gewasbeschermingsmiddelengids
2001 actuele informatie voor de be-
drijfs-, advies- en onderzoeksprak-
tijk.

Om uitgave van de vernieuwde gids
mogelijk te maken heeft de PD sa-
menwerking gezocht met Uitgeverij
Wageningen Pers. De prijs van de
gids bedraagt ƒ 95,- gulden  43,11
euro (inclusief administratie- en
verzendkosten). De gids kan - via
Wageningen Pers - als volgt worden
besteld: 

1. per telefoon: 0317 47 65 14 (afde-
ling verkoop); 

2. per fax: 0317 42 60 44 (afdeling
verkoop); 

3. per e-mail: sales@wageningen-
pers.nl (afdeling verkoop); 

4. internet: www. wageningen-
pers.nl/bookshop 

● Publicitair Jaarverslag
Bij de PD is het publicitair jaarver-
slag over het jaar 2000 verschenen.
De PD stelt het verslag kosteloos ter
beschikking aan belangstellenden.
Aanvragen kan bij het Infocentrum
van de dienst,
telefoon: 0317 49 67 94;
fax: 0317 42 17 01;
e-mail: pd.info@pd.agro.nl Me-
vrouw R.A. Ackerman, Telefoon:
0317 - 49 67 88;
e-mail: R.A.Ackerman@pd.agro.nl 

Aardappelmoeheid:
AM-vrijverklaring
wordt Onderzoeks-
verklaring AM,
Herbemonstering niet
meer toegestaan
● AM-vrijverklaring wordt Onder-

zoeksverklaring AM
Met ingang van 1 juli 2001 stopt de
PD met de afgifte van AM-vrijver-
klaringen. De teelt van voortkwe-
kingsmateriaal en pootaardappelen
kan vanaf die datum plaatsvinden
op basis van een geldige onder-
zoeksverklaring AM. Hierdoor ont-
staat, in samenwerking met de keu-
ringsdiensten, een transparantere
en voor de telers efficiëntere uitvoe-
ring van de AM-regelgeving. De PD
zal tussen 1 juli en 1 december 2001
op verzoek van de teler bestaande
AM-vrijverklaringen kosteloos om-
zetten in Onderzoeksverklaringen
AM. De betrokken telers krijgen
hierover bericht. Vanaf 1 juli 2001
geven de door de PD aangewezen
instanties dus in plaats van bemon-
steringsuitslagen de nieuwe Onder-
zoeksverklaringen AM af. Vanaf de-
ze datum zijn de telers ook zelf
verantwoordelijk voor het aantonen
van de geldigheid van de Onder-
zoeksverklaring AM. Dit houdt in
dat de telers zelf moeten aantonen
dat er op het betreffende perceel
geen aardappelen zijn geteeld tus-
sen het tijdstip van de bemonste-
ring en de aanvang van de teelt van
het voortkwekingsmateriaal. De PD
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en de keuringsdiensten zullen de
telers informeren op welke manie-
ren dit mogelijk is. De garanties die
de afnemers van teeltmateriaal krij-
gen, blijven in het nieuwe systeem
gelijk.

* Herbemonstering niet meer toe-
gestaan
De afgelopen jaren is gebleken dat
telers de aangewezen instanties

verzochten om het onderzoek ten
behoeve van een bemonsteringsuit-
slag AM te herhalen bij een gevon-
den besmetting in het betreffende
perceel of gedeelte ervan. Deze her-
bemonstering doet afbreuk aan de
rechten die afnemers van voortkwe-
kingsmateriaal hebben. Om deze
ongewenste situatie te keren, zullen
de telers bij de aanvraag voor een
AM-onderzoek moeten verklaren

dat het perceel in het betreffende
teeltseizoen (d.i. van 1 juli t/m 30
juni) nog niet bemonsterd is. De
aangewezen instanties mogen geen
Onderzoeksverklaring AM afgeven
indien het perceel eerder in die pe-
riode bemonsterd is.

PD Nieuwsbrief, jaargang 8. num-
mer 4, juli, 2001 
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