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Klimaatverandering en
Plantgezondheid
Erno Bouma

Het klimaat wereldwijd is aan het opwarmen.
Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door menselijke handelingen. De belangrijkste atmosferische component die deze
opwarming veroorzaakt naast methaangas
(NH4) en distikstofoxide (N2O) is kooldioxide
(CO2). De gemiddelde jaartemperatuur is in
Nederland gestegen met 1,0ºC in de 20e eeuw.
De modelberekeningen van het ICCP laten zien
dat de opwarming verder doorgaat en in 2050
in uitkomt op een stijging van 0,9ºC - 2,3ºC in
de winter en 0,9ºC - 2,8ºC in de zomer. De neerslaghoeveelheid is de afgelopen eeuw gestegen
met ongeveer 15%. Het ICCP-scenario geeft aan
dat de hoeveelheid neerslag in voorjaar/zomer
kleiner wordt en in de herfst/winter groter.
Door de hogere temperatuur is de ontwikkeling
na zaaien/poten (in fenologische stadia) sinds
1990, dertien tot vijftien dagen vervroegd.
Met betrekking tot plaagorganismen kan
verandering in het klimaat leiden tot verandering in geografische verspreiding, toename van
overwinteringen, veranderingen in populatiegroeisnelheden, toename van het aantal generaties, verlenging van het groeiseizoen, veranderingen in gewas-plaagsynchronisatie en een
verhoogd risico van invasie van gemigreerde
organismen. Groene bruggen (grote urbane
gebieden of grote gebieden met glastuinbouw)
zullen in de toekomst een groter probleem
gaan geven dan ze nu doen doordat de temperatuur, de RV en de CO2-concentratie gunstiger
zijn voor het overleven van (Q-) organismen.
De duurwerking van gewasbeschermingsmiddelen zoals bodemherbiciden wordt beïnvloed
door o.a. de temperatuur en vochtgehalte van
de grond. Met de weersomstandigheden die
worden ingeschat door de ICCP-scenarios
(warmer en minder neerslag in de zomer) lijkt
het er op dat de omstandigheden voor zowel
een goede bodem- als een contactherbicidetoepassing, maar ook voor de systemische
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fungiciden en systemische insecticiden duidelijk negatiever zullen gaan uitvallen. Voor
de werking van de contactfungiciden worden
de omstandigheden gunstiger. Doordat het
groeiseizoen vroeger en langer wordt, zullen
de omstandigheden voor een aantal gevestigde
organismen gunstiger worden en zullen mogelijk een aantal nieuwe organismen de behandelingsdrempels overschrijden. Daardoor zal
het aantal behandelingen zeer waarschijnlijk
toenemen.

Inleiding
De invloed van het klimaat is complex, daarom
worden de invloeden vanuit een aantal gezichtspunten in dit artikel behandeld; eerst de componenten van het klimaat die veranderen. Daarna de
directe gevolgen, vervolgens de indirecte gevolgen.
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1. Het klimaat, verandert er wat?
1.1. Klimaatverandering, huidige situatie
De wetenschappelijke conclusie, zoals gepresenteerd door het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) is dat het klimaat wereldwijd (maar ook in Nederland) aan het opwarmen
is (www.knmi.nl/research/biennial/05-06.html).
Naast de opwarming wordt Nederland ook natter.
Veel zaken in de natuur reageren op de veranderingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Kijkend naar de natuur en specifieker, de
landbouw, dan is de ontwikkeling (de fenologische stadia zoals het uitlopen van bomen en de
start van de bloei) sinds 1990 zo’n 10 tot 15 dagen
vervroegd (www.natuurkalender.nl).
1.1.1. Temperatuur
De gemiddelde jaartemperatuur is in Nederland
gestegen met 1,2 graden in de 20e eeuw (Figuur 1,
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KNMI, 2006). De grootste verandering vond
plaats na 1988 en is in Nederland groter vergeleken met het mondiale gemiddelde. De stijging
van temperatuur resulteerde in een afname van
het aantal vorstdagen en een toename van het
aantal zomerse dagen. De tien warmste jaren
ooit geregistreerd in Nederland, werden allen geregistreerd na 1988. Met een gemiddelde
jaartemperatuur van 11,2ºC waren 2006 en 2007,
de warmste jaren sinds 1706. Dit was het jaar
dat met de officiële metingen en de registratie
hiervan, begonnen werd.

1.2. Waardoor worden deze veranderingen
veroorzaakt?
Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt
door menselijke handelingen die ervoor zorgen
dat de hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer toenemen. De drie belangrijkste atmosferische componenten die deze opwarming veroorzaken zijn methaangas (NH4), distikstofoxide
(N2O) en kooldioxide (CO2). Tussen het eind
van de 18e eeuw en 2000 is de CO2-concentratie
in de atmosfeer gestegen van 280 tot 358 ppm,
een stijging van bijna 30%. Tegelijkertijd is de
concentratie N2O gestegen in de atmosfeer met
145% en die van methaan (CH4) met 15%.
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1.3. Klimaatverandering, een blik vooruit
1.3.1. Toekomstverwachting temperatuur
De modelberekeningen van het ICCP laten zien
dat de opwarming verder doorgaat en in 2050
in onze omgeving uitkomt op een stijging van
tussen de 0,9ºC en 2,3ºC in de winter en 0,9ºC en
2,8ºC in de zomer (Tabel 1).
Figuur 1. Gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt tussen 1900 en 2005. De dikke zwarte lijn volgt een voortschrijdend dertigjarig gemiddelde (KNMI, 2006).

1.1.2. Neerslag
De gemiddelde neerslag in Nederland kent behoorlijke verschillen tussen de jaren (Figuur 2).
Deze is de afgelopen eeuw gestegen met ongeveer
15%. In absolute hoeveelheid is dat een stijging
van ongeveer 700 mm naar ongeveer 800 mm per
jaar. De laatste jaren is er een tendens dat er ’s
zomers meer zware buien (> 50 mm) vallen.

Figuur 2. Jaarlijkse neerslag in Nederland (gemiddelde
van dertien weerstations) tussen 1906 en 2007. De lijn
in het midden toont het voortschrijdend gemiddelde
van tien jaar (KNMI, 2006).
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1.3.2. Toekomstverwachting neerslag
Het meest aannemelijke scenario voor de toekomst geeft aan dat de hoeveelheid neerslag
en het aantal regendagen in de winterperiode
groter, maar in de zomerperiode juist minder
wordt. De hevigheid van extreme regenbuien in
de zomerperiode neemt echter weer toe (Tabel 1,
Figuur 3). De scenario’s zijn gebaseerd op Noordwest Europa. Nederland zit op de grens van dit
scenariovlak. Hoe verder richting het continent,
des te sterker gelden deze voorspellingen.

Figuur 3. Zomerneerslag in Nederland (juni-augustus,
gemiddelde van dertien weerstations) tussen 1906 en
2005, en de vier klimaatscenario’s voor 2050 (stippellijnen). De dikke zwarte lijn volgt een voortschrijdend
dertigjarig gemiddelde in de waarnemingen. De grijze
band illustreert de jaar-op-jaarvariatie die is afgeleid
uit de waarnemingen (KNMI, 2006).
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Tabel 1. Klimaatverandering in Nederland rond 2050 ten opzichte van het basisjaar 1990, volgens de vier
KNMI’06 klimaatscenario’s (KNMI, 2006)1. Het klimaat in het basisjaar 1990 is beschreven met gegevens van
1976 tot en met 2005. Onder ‘winter’ wordt hier verstaan december, januari en februari, ‘zomer’ staat gelijk aan
juni, juli en augustus (KNMI, 2006).

G

G+

W

W+

Verandering in luchtstromingspatronen in West Europa nee

ja

nee

ja

Winter

2050

Zomer

Gemiddelde temperatuur

+0,9°C

+1,1°C

+1,8°C

+2,3°C

Gemiddelde neerslaghoeveelheid

+4%

+7%

+7%

+14%

Gemiddelde temperatuur

+0,9°C

+1,4°C

+1,7°C

+2,8°C

Gemiddelde neerslaghoeveelheid

+3%

-10%

+6%

-19%

Potentiële verdamping

+3%

+8%

+7%

+15%

De vier KNMI klimaatsscenario’s zijn: G: ongewijzigd luchtstromingspatroon en 1ºC wereldwijde temperatuursstijging t.o.v. 1990; G+: gewijzigd luchtstromingspatroon en 1ºC wereldwijde temperatuursstijging t.o.v. 1990; W:
ongewijzigd luchtstromingspatroon en 2ºC wereldwijde temperatuursstijging t.o.v. 1990; W+: gewijzigd luchtstromingspatroon en 2ºC wereldwijde temperatuursstijging t.o.v. 1990.

2.1. Directe gevolgen voor de plant
In de klassieke plantenziekten-driehoek (gastheer-ziekteverwekker-omgeving), wordt de rol
van de fysische omgeving (=klimaatsomstandigheden) goed weergegeven: Weersomstandigheden beïnvloeden alle stadia van de waard en de
ziekten/plagen/onkruiden-levenscycli. Naast
de weersomstandigheden heeft ook de verhoging van het CO2-gehalte hierop een behoorlijke
invloed. De meeste effecten worden waarschijnlijk niet veroorzaakt door veranderingen in
het gemiddelde klimaat, maar door de toenemende klimaatsverschillen en meer frequente
en uitzonderlijke extremen. De zomers zullen
zich door de toegenomen verdamping en lagere
hoeveelheid neerslag kenmerken door grotere
droogte en mogelijke afname van dauwvorming
doordat er meer bewolking zal komen. Door een
hoger percentage bewolking ’s nachts wordt de
negatieve nettostraling kleiner en daardoor zullen de nachttemperaturen gemiddeld hoger zijn.
2.1.1. Temperatuur, relatieve luchtvochtigheid
en neerslag

Veel planten- en insectensoorten ontwikkelen
zich momenteel sneller na de rustperiode in de
winter en doorlopen vroeger in het seizoen de
verschillende fenologische stadia. De ontwikkelingen per fenologisch stadium zijn dertien tot
vijftien dagen eerder vergeleken met de periode
1953 –1968 en 1969 – 1991 (van Vliet, 2008). Dit is
niet alleen in Nederland onderbouwd, maar ook
in de ons omringende landen (Racca et al., 2008).
Echter, vroege en snelle voorjaarsontwikkeling
hoeft niet in te houden dat gewassen eerder
worden gezaaid of gepoot. Of de grond geschikt
is om te bewerken/zaaien/poten is niet alleen
afhankelijk van de temperatuur, maar ook van
de hoeveelheid bodemvocht en de opdroogsnelheid van de grond. Uit gegevens van het IRS
(pers. med. Van Swaaij/Maassen, 2008) blijkt dat
het gemiddelde zaaitijdstip van suikerbieten de
laatste veertig jaar niet veranderd is. Uit IRS-gegevens kan wel worden berekend dat de periode
tussen zaaien en het bereiken van de groeipuntsdatum vervroegd is: zo’n twaalf tot vijftien dagen
in de laatste veertig jaar (Figuur 4).

[

2. Wat heeft deze verandering voor directe
gevolgen?
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1

Door de hogere gemiddelde temperatuur en de
kleiner neerslagoverschot in het najaar, zijn er
mogelijkheden om langer/later door te telen.
Ook zijn er mogelijkheden om twee korte teelten
per jaar te verbouwen.

Als er in detail naar de verhoging in temperatuur
wordt gekeken die sinds 1990 heeft plaatsgevonden, dan blijkt de verhoging vooral in de eerste
150 dagen van het jaar op te treden. Juist deze
periode is van belang voor de ontwikkelingssnelheid van planten en insecten (van Vliet, 2008).
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Figuur 4. Duur van de periode tussen zaai en het
bereiken van de groeipuntsdatum (bron: IRS). De
groeipuntsdatum van een suikerbiet is het begin
van de versterkte diktegroei dat samenvalt met
het moment waarop de wortel gemiddeld 4 gram
suiker bevat. Het tijdstip van dit stadium wordt
reeds jarenlang gedocumenteerd.
2.1.2. Kooldioxide (CO2)
Er zijn duidelijk aanwijzingen dat de veranderingen in de atmosfeer een uitwerking heeft op
planten en ook op de gevoeligheid van planten
voor ziekten en plagen (Manning & von Tiedemann, 1995).
De hogere CO2-concentratie heeft direct effect
op planten: bladeren worden groter en dikker,
er worden meer takken gevormd, er treedt een
vergroting van de stengel- en wortellengte op en
er ontstaan minder huidmondjes per oppervlakte. Daardoor ontstaat er in het gewas onder het
bladerdek een vochtiger microklimaat (Manning
& von Tiedemann, 1995; Coakley,1996). Door
het hogere CO2-gehalte verteren de afgevallen
bladeren minder snel. Een grotere hoeveelheid
(planten) biomassa, een langzamere afbraak van
het afval, de verwachte hogere wintertemperatu-

ren en een grotere neerslaghoeveelheid, kunnen
leiden tot een groter percentage overleving van
ziektekiemen op overwinterende gewasresten.
Dit leidt tot een verhoging van de hoeveelheid
inoculum die het volgende gewas kan aantasten.
Er is verschil tussen C3- en C4-planten voor de
gevoeligheid van verandering van het CO2gehalte in de lucht (Chakraborty et al., 2000a)
C3-planten als tarwe, rijst, groenten, grassen,
aardappel en suikerbiet reageren met opbrengstverhogingen tot 30% op de verandering in CO2.
C4-planten als maïs, suikerriet, miscanthus
en gierst, reageren met een minder hoge opbrengstverhoging, tot 10%. Recent onderzoek
in Duitsland heeft dit bevestigd (Weigel et al.,
2008). Er werden opbrengstverhogingen gevonden voor wintergerst (8-16%), suikerbieten (7-8)
en wintertarwe (16%)(Tabel 2). Andere studies
gaven een 28% hogere opbrengst bij aardappelen
(Kimball et al., 2002). Deze opbrengstverhoging
wordt veroorzaakt door een verhoging van de
fotosynthese, mits er voldoende bodemvocht is.

2.2. Directe gevolgen voor ziekten, plagen
en onkruiden
2.2.1. Kooldioxide (CO2)
2.2.1.1. Ziekten. Directe schade van het hogere
CO2-gehalte in de lucht op pathogenen is niet te
verwachten. Wel is er verschil in virulentie. Voor
een directe schade moet de concentratie CO2 in
de lucht tien- of twintigvoud stijgen (Manning &
von Tiedemann, 1995). De grotere gevoeligheid
van planten voor ziekten wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door veranderingen in de anatomie
van de waard en de fysiologie, zoals verlaagde
concentraties aan (planten)voedingsstoffen,
grotere opslag van koolhydraten in de bladeren,

Tabel 2. Samenvatting van de resultaten van de CO2-proef op gewassen in Braunschweig. De gegevens zijn verhoudingsgegevens ten opzichte van de natuurlijke CO2-concentratie. Naar Weigel et al., 2008.

Relatief CO2-effect (%)
Wintergerst
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Suikerbiet

Wintertarwe

2000

2003

2001

2004

2002

2005

Biomassa

+8,1

+17,6

+8,1

+6,6

+14,5

+15,2

Opbrengst

+7,5

+16,4

+7,8

+7,1

+15,6

+15,8

N-gehalte korrel

-15,1

-10,8

--

--

-3

-13,9

Fotosynthese

+18,1

+26,1

+41,5

+32,4

+36,9

+25,5

Evapotranspiratie
GAI/LAI (Green/Leaf area index
(groene of blad-oppervlakte-index)

-6,2

-12,2

-18,6

-13,5

-3,6

-20,2

+11,7

-5

-17,9

-23,2

+6,1

+1,5
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2.2.1.3. Onkruid. Er zijn onderzoeksresultaten
die aangeven dat de effectiviteit van glyfosaat op
planten afneemt door verhoogde CO2-gehaltes
in de lucht, o.a. bij melganzevoet (Chenopodium
album) (Ziska et al., 1999; Ziska & Teasdale,
2000). Dit kan deels verklaard worden door het
groter aantal haartjes op de plant bij hogere
CO2-gehalten, waardoor de bladeren en stengels
moeilijker te bevochtigen zijn.
2.2.2. Temperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid
Verandering van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV) kan leiden tot verandering in
geografische verspreiding, toename van overwinteringen, veranderingen in populatiegroeisnelheden, toename van het aantal generaties,
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2.2.2.1. Overwintering. Het meest kritisch voor
veel plagen zijn de minimumtemperaturen
gedurende de winter. Dit is van cruciaal belang
voor de uitgangspopulatie in het voorjaar. Een
voorbeeld hiervan was de maand maart in 2005.
Deze maand was te warm (gemiddeld 6,5ºC ten
opzichte van het klimaatgemiddelde van Nederland (5,8ºC)), terwijl begin maart de minimumtemperaturen in het midden van Nederland
onder de –15ºC waren. Of deze temperatuur
dodelijk was, was voor de overleving van overwinterende insecten . Ook in de toekomst zullen
deze fluctuaties van de temperatuur in het winterseizoen groot zijn (IPCC).
Een analyse van het klimaat liet verder zien dat
het aantal dagen met vorst afnam. Een probleem
wat hierdoor kan ontstaan is dat meer aardappelknollen in het voorjaar uitlopen op percelen
waar het jaar ervoor (of twee jaar ervoor) aardappelen zijn verbouwd omdat ze niet zijn bevroren.
Probleem met deze opslagaardappelen is dat
ze niet worden beschermd tegen een infectie
met aardappelziekte (Phytophthora infestans).
Doordat ze op een gegeven moment ziek worden
zullen deze planten ervoor zorgen dat de totale
sporedruk in een gebied, erg hoog wordt en dat
de preventieve behandeling van aardappelloof op die percelen waar aardappelen worden
verbouwd, steeds intensiever wordt gedurende
het seizoen. Een ander voorbeeld is verhoogde
schade door Barley Yellow Dwarf Virus in wintertarwe en wintergerst. Juist de overwinterende
stadia van de luizen brengen dit virus over.

[

2.2.1.2. Plagen. Een aantal insecten (o.a. de
larven van Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) ontwikkelt sneller als ze bladeren eten
met een verhoogde C/N verhouding. Andere
insectenlarven ontwikkelen zich juist weer
langzamer (coloradokever). Veel insecten kunnen de lagere eiwitopname door de veranderde
C/N verhouding echter goed compenseren
door een sterk verhoogde vraat. Dit is vooral bij
insecten(larven) die het hele blad opeten het
geval; bij mineerders niet.

verlenging van het groeiseizoen en veranderingen in gewas-plaagsynchronisatie. Verder kan
het een verhoogd risico geven op de invasie van
plaagorganismen en het ontstaan van overlevingsplaatsen (’groene bruggen’) voor allerlei
organismen.

ARTIKEL

meer epicuticulair was, extra lagen epidermale
cellen, het toegenomen vezelgehalte en een groter aantal mesofylcellen (Boland et al., 2004).
Ook de C/N-verhouding in de bladeren verandert. Jonge tarwebladeren kunnen tot 14%
minder stikstof bevatten. Hierdoor wordt een
verminderde gevoeligheid van tarwe tegen
meeldauw mogelijk verklaard (Thomson et al.,
1993). Door de veranderde C/N-verhouding en
bladfysiologie verandert de resistentie van de
gastheer. Soms neemt de gevoeligheid toe; soms
af (Chakraborty et al., 2000b). Iedere schimmel
heeft een eigen optimum qua N-gehalte in de
bladeren.
Verschillende onderzoekers vonden een vertraging en afname in de penetratie van de waardplant, maar eenmaal binnen groeiden deze
pathogenen sneller (tot twee keer zo snel, E.
graminis en C. gloeosporioides) onder omstandigheden met een hoger CO2–gehalte (Lupton et
al., 1995; Hibbert et al., 1996).
Naast de invloeden in de fyllosfeer, wordt ook de
rhizosfeer beïnvloed door hogere CO2-gehalten
in de lucht. Kooldioxide reageert met o.a. met
stikstof en beïnvloedt op deze wijze (via de
Mycorrhiza-schimmels), de wortelgezondheid
en voedingsstoffenopname.

2.2.2.2. Meer generaties. De hogere temperaturen zorgen er ook voor dat in het algemeen de
ontwikkelingssnelheden groter zijn en daardoor
de ontwikkeltijd per generatie korter. Insecten en
mijten met meer dan één generatie per seizoen
zullen (nog) meer generaties per seizoen gaan
produceren bij een hogere temperatuur. Voorbeelden van deze laatste groep zijn: fritvlieg
(Oscinella frit), fruitmot (Cydia pomonella) en
de fruitspintmijt (Panonychus ulmi). De extra
generaties kunnen uitvloeien in grotere plaagaantallen. In de vollegrondsgroenteteelt zullen
koolmotjes (Plutella xylostella) meer problemen
gaan opleveren. (Collier et al., 2008).
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Bij een opwarming van 2ºC, komen er tot vijf
generaties luizen per jaar meer tot ontwikkeling.
De eerste vlucht van Myzus is veertien dagen
vroeger bij iedere graad temperatuursstijging. De
plantdata van bijvoorbeeld pootaardappelen of
tulpen en lelies zijn niet vervroegd, dus de luizen
komen in een jonger (= meer gevoelig stadium)
gewas voor virusoverdracht. Ook bij bodempathogenen, zoals bietencystenaaltjes, kunnen er
door de hogere bodemtemperatuur meer generaties per seizoen worden voltooid (Qi & Jaggard,
2008).
2.2.2.3. Veranderingen in gewas-plaagsynchronisatie. Het uitkomen van eitjes van de kleine
wintervlinder moet synchroon lopen met het
uitlopen van de knoppen van appelbomen. De
jonge rupsjes kunnen alleen een knop binnendringen die zich net geopend heeft. Komen de
eitjes te vroeg uit, dan verhongeren de rupsjes,
omdat de knoppen nog niet geopend zijn. Later
uitkomen leidt eveneens tot sterfte, omdat het
oudere blad te stug is voor opname (Moraal,
2007). Bij de kokermot (Coleophoridae hemerobiella), die op appel leeft, is waarschijnlijk
de daglengte na de winter prikkelend voor de
rups om te verpoppen. Hierbij kan dus ook het
uitkomen van de mot de synchroniteit verliezen
met de ontwikkeling van de appel, die temperatuurgestuurd is.
2.2.2.4. Relaties tussen plagen en natuurlijk vijanden (pathogenen, parasieten en predatoren).
De temperatuursverhoging kan hier een verstorend effect hebben omdat niet alle organismen
hierop gelijk reageren. Voorbeeld hierbij is de
verstoorde synchronisatie tussen de wintervlinder (Erannis defoliaria) (temperatuurgestuurd)
en de koolmees (lichtprikkelgestuurd). De
temperatuur is de laatste jaren wel veranderd; de
lichtprikkel niet. De jonge rupsen komen dus te
vroeg in het jaar om als voedsel te dienen voor
de jonge koolmezen.
2.2.2.5. Invasie door migranten. Door de gemiddeld hogere temperaturen kunnen allerlei organismen die vroeger niet in Nederland voorkwamen, zich hier nu vestigen. Enkele voorbeelden
hiervan zijn de vuurwants (Pyrrhocoris apterus),
de Robinia galmug (Obolodiplosis robiniae),
bladvlekken in biet door Cercospora (Cercospora
beticola) en Ramularia (Ramularia beticola),
alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia) en fluweelblad (Abutilon theophrasti). Door de hogere
temperaturen kunnen ook insecten uit bedekte
teelten buiten de kassen overleven. Voorbeeld
hiervan is de Californische trips (Frankliniella
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occidentalis), die ’s zomers ook buiten de kassen
kan overleven en zich voortplanten. Sommige
andere organismen zijn wel van nature aanwezig, maar gaan zich bij hogere temperaturen
agressief gedragen of leveren ineens wel schade
op. Een voorbeeld hiervan is de maïsstengelboorder (Ostrinia nubilalis). Veel van deze organismen waren twintig tot dertig jaar geleden nog
niet in Nederland, maar hadden Zuid-België en
Noord-Frankrijk als meest Noordelijke grens.
Verder is er een dreiging dat bij aanhoudende
of verdere stijging van de temperatuur nieuwe
schadelijke organismen in Nederland komen en
zich zullen vestigen zoals: de maïswortelkever
(Diabrotica vergifera).
2.2.2.6. Groene brug. Zogenaamde ‘groene bruggen’ zullen in de toekomst een groter probleem
gaan geven, dan ze nu veroorzaken. Groene
bruggen zijn grote urbane gebieden of grote
gebieden met glastuinbouw, waarbij deze bebouwing de temperatuur, de RV en de CO2-concentratie in de lucht beïnvloedt. Te denken valt
daarbij in Nederland aan de grote glastuinbouwgebieden in het Westland en het gebied rond
Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek,
en verder in de steden rond het Groene Hart. De
temperatuur is in deze gebieden gemiddeld hoger (1-1,5ºC), de RV lager en de CO2-concentratie
hoger. Er vindt al fragmentarisch onderzoek
plaats (Programmabureau Klimaat voor Ruimte),
maar niet naar de landbouwkundige gevolgen,
terwijl de fenologische verschillen duidelijk
aanwezig zijn. Bomen bijvoorbeeld lopen in het
voorjaar eerder uit vergeleken met exemplaren
van dezelfde soort in het buitengebied en blijven
vervolgens ook langer groen in het najaar. Balder
(2008) geeft aan dat planten in steden behoorlijk hebben te lijden van de veranderde omstandigheden. Verder is er een tweede effect: in
deze gebieden zal de minimumtemperatuur (’s
nachts) minder ver terugzakken vergeleken met
de gebieden met minder bebouwing/verwarmde
kassen. Daardoor zullen de overlevingskansen
voor invasieve soorten hoger zijn. Hier kunnen
ook quarantaine-organismen tussen zitten.
2.2.2.7. Teruggang van koudebehoevende soorten. Naast een uitbreiding en introductie van
nieuwe ziekten en plagen is er ook een teruggang
van (vroeger) belangrijke ziekten en plagen. Er
is bijvoorbeeld een teruggang van het belang
van Typula (Typula incarnata) in de graanteelt
en Phoma (Phoma exiqua foveta) in de aardappelteelt.
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De duurwerking van gewasbeschermingsmiddelen als bodemherbiciden wordt beïnvloed door
o.a. de temperatuur van de grond. Hoe hoger de
temperatuur, hoe sneller de afbraak van de actieve stof. Deze afbraak vindt plaats onder invloed
van micro-organismen (schimmels en bacteriën). Voldoende vocht is hierbij wel cruciaal.
Gewasbeschermingsmiddelen hebben voor een
betere mobiliteit in de grond een behoorlijk
bodemvochtgehalte nodig. Maar ook de microorganismen in de grond hebben voor de afbraak
voldoende vocht nodig. Is er onvoldoende vocht
dan stokt de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen hier zijn genoeg praktijkervaringen
voorradig.
Daar de scenario’s een hogere (bodem)temperatuur en lagere hoeveelheden neerslag (en dus
bodemvocht) aangeven voor de toekomst (tot
2050), is dit ongunstig voor de effectiviteit van
de huidige bodemherbiciden. De opname door
onkruidwortels wordt behoorlijk onzeker, maar
ook de afbraak gaat door de hogere (bodem)
temperatuur in een versneld tempo.
2.3.2. Toepassingen na opkomst
2.3.2.1.Onkruiden. De verwachte effectiviteit
van de contactherbiciden (inclusief de groeistoffen) is onzeker, vanwege de hoeveelheid en de
intensiteit van de neerslag. Neerslag is nodig om
onkruiden te laten kiemen, maar ook om het
herbicide opgenomen te krijgen in de onkruidplant. Een probleem dat op zou kunnen treden is
dat het onkruid in verschillende periodes kiemt
en groeit. Op deze wijze wordt de effectiviteit van
het herbicide door de onkruiden omzeilt.
Veel herbiciden (95%) zijn waterachtig geformuleerd. Deze formuleringen moeten worden
opgenomen door de bladhuid van de bladeren.
Voor een goede opname door de bladhuid is het
noodzakelijk dat het de periode kort ( +/- 3 dagen) voor toepassing, groeizaam weer is geweest.
Groeizaam weer zijn omstandigheden waarbij
de grond goed van vocht is voorzien, waarbij er
geen nachtvorst geweest is kort/na voor spuiten,
de RV hoog is, er niet te veel straling is en de
temperatuur normaal of bovennormaal is. Zijn
deze omstandigheden niet aanwezig kort voor
of tijdens het toepassen van deze middelen, dan
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2.3.2.2. Schimmels. Door de hogere temperaturen, de negatieve invloed hiervan op de waardplantresistentie en de te verwachtte dichtere
plantengroei zal de druk van allerlei schimmelziekten toenemen. Er zal een verschuiving zijn
naar de schimmelziekten die sneller groeien bij
een hogere temperatuur. Voorbeelden hiervan
zijn bruine roestsoorten en gele bladvlekkenziekte bij granen, Cercospora en Ramularia bij
suikerbiet, Heminthosporium in maïs en Alternaria bij aardappelen (Zeuner et al., 2008). Ook
de druk van de aardappelziekte (Phytophthora
infestans) zal in omvang toenemen. Ook bij de
andere teelten als boomteelt, fruitteelt en de vollegrondsgroenteteelt zulle schimmelproblemen
toeenemen. Onzekere factoren hierbij zijn de
neerslaghoeveelheid en –intensiteit.
Daarnaast zullen veroorzakers van schimmelziekten, zoals Pythium en valse meeldauw, die
als zwakteparasiet vaak kiemplanten aantasten,
in betekenis afnemen doordat het droger is en
doordat door de hogere temperatuur de planten
sneller groeien.
Onzeker is de uitwerking op bodemschimmels
zoals Rhizoctonia solani. Deze schimmel kent
een behoorlijk aantal anastomosegroepen die
alle weer anders op de temperatuur reageren.
Voorspelling hiervan is complex.

[

2.3.1 Behandelingen voor opkomst
(bodemherbiciden)

vindt er onvoldoende tot geen opname plaats
van de waterachtig geformuleerde contactherbiciden.
Met de weersomstandigheden die worden ingeschat door de IPCC-scenario’s (warmer en minder neerslag) lijkt het er op dat de omstandigheden voor een goede contactherbicidetoepassing
in de toekomst minder vaak zullen voorkomen.

ARTIKEL

2.3. Indirecte effecten: invloed
klimaatverandering op werking
gewasbeschermingsmiddelen

Voor de bestrijding van deze ziekten met systemische fungiciden gelden dezelfde optimale
weersomstandigheden, zij het iets minder strikt,
dan voor de contactherbiciden. De te verwachten problemen zijn ongeveer van dezelfde aard.
Verder is de curatieve en de preventieve werkingsduur van systemische fungiciden temperatuursafhankelijk. Deze zal in de toekomst korter
worden door de hogere gemiddelde temperatuur.
Voor de bescherming van planten tegen ziekten
met contactfungiciden zijn er minder problemen
te verwachten. Deze fungiciden hebben voor een
goede werking alleen een droog blad en daarna
drogend weer nodig.
2.3.2.3. Insecten. Door de hogere temperaturen
en de te verwachtte dichtere plantengroei zal de
druk van allerlei plagen toenemen: hoe hoger
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Tabel 3. Gevolgen voor de effectiviteit van de veranderingen van het klimaat in de toekomst (2050).

[ARTIKEL

Soort middel

Hogere temperaturen Minder vocht/neerslag

Bodemherbicide

-

--

Contactherbicide (polair (waterachtig) geformuleerd)

-

--

Contactherbicide (apolair (olieachtig) geformuleerd)

+

0

Systemische fungiciden/insecticiden

-

-

Contactfungiciden

+

+

2.3.2.5. Nematoden. Door de hogere temperaturen en doordat het bodemvochtgehalte al vroeger in het voorjaar minder wordt, zal de bodemtemperatuur gemiddeld behoorlijk oplopen. Het
aantal generaties en de ontwikkelingssnelheid
per generatie wordt gestuurd door de temperatuur. Hierdoor zal de overlast van nematoden in
de toekomst erg gaan toenemen. Net als bij de
bacteriën zijn er op het moment eigenlijk geen
geschikte middelen om de nematoden adequaat
aan te pakken. Toekomstige problemen zijn dan
ook moeilijk in te schatten.

de temperatuur, hoe sneller de populatieopbouw. Doordat het vroeger in het voorjaar warm
genoeg is voor activiteit en reproductie krijgt de
opbouw van de plaagpopulatie een grote voorsprong op de ontwikkeling van het gewas. Er zullen grotere verliezen optreden door zuigschade
en vraat. Bovendien is een jong cultuurgewas
over het algemeen gevoeliger voor bijvoorbeeld
virusoverdracht.
Voor de bestrijding van de plagen met contacten systemische insecticiden gelden dezelfde optimale weersomstandigheden, zij het iets minder
strikt, zoals voor de contactherbiciden. Ook met
deze toepassingen zijn in de toekomst problemen qua opname te verwachten. Verder is de
duurwerking van insecticiden, temperatuurs- en
lichtafhankelijk. Deze zal in de toekomst korter
worden door de hogere gemiddelde temperatuur.

2.3.2.6. Quarantaine-organismen. Veel quarantaine organismen komen uit landen met een
warmer klimaat dan dat van Nederland op dit
moment. De scenario’s geven aan dat de temperatuursstijging doorzet en we in de toekomst een
warmer en droger klimaat krijgen, met minder
winterse dagen. Daarbij moet worden meegenomen dat er gebieden zijn in Nederland die
gunstiger zijn (voor de quarantaine-organismen)
door een hogere gemiddelde temperatuur
(urbane regio en grote kasgebieden). In deze
gebieden, maar ook in andere regio’s die door de
gebiedonderscheidende begroeiing (bijvoorbeeld
het zuidelijk gedeelte van Brabant) een afwijkend (=warmer) klimaat hebben dan de officiële
meetpunten van het KNMI, is het gevaar voor het
vestigen van een quarantaine-organismen groot.

2.3.2.4. Bacteriën. Warmteminnende Erwiniabacteriën zijn efficiënter bij het binnendringen
van gezond weefsel. Door de verwachte temperatuursstijging en het dichtere bladerdek zullen de
warmteminnende bacteriën zich in de toekomst
qua belang zeker uitbreiden. Er zijn op het moment eigenlijk geen geschikte middelen om de
bacteriën adequaat aan te pakken. Hoe de ontwikkeling zal verlopen is moeilijk in te schatten.

Tabel 4. Gevolgen van het belang van de verschillende pathogenen in relatie tot de veranderingen van het klimaat
in de toekomst.

Organisme

Toename tot 2050

Toename behandelingen

Schimmels

++

++

Insecten

+++

+++

Onkruiden

-/+

+/-

Bacteriën

++

?

Nematoden

+++

?

+

?

Gevaar voor Q-organisme
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Referenties

Het klimaat warmt op, en dit heeft behoorlijk
wat consequenties. Planten gaan meer biomassa
produceren. Hierdoor ontstaan er gunstiger
omstandigheden voor ziekten en plagen. Ziekten
kunnen in het voorjaar met een omvangrijker
inoculum starten doordat er meer kansen tot
overleving zijn. Door de hogere temperaturen
zullen er meer cycli van de ziekten zijn. Er zal
een verschuiving plaatsvinden naar soorten die
profiteren van een hogere temperatuur. Voor
de plagen gelden deels dezelfde problemen: de
plagen kunnen vroeger in het voorjaar met een
grotere uitgangspopulatie starten doordat er
meer mogelijkheden tot overleving zijn. Door
de hogere temperaturen zullen er meer generaties ontwikkelen en er zal een verschuiving
plaatsvinden naar soorten die profiteren van een
hogere temperatuur.

Balder H (2008) Klimawandel und die Leistungsfähigkeit des Stadtgrüns. Mitteilungen aus dem Julius Kühn-Institut 417, pp 150
Boland GJ, Melzer MS, Hopkin A, Higgins V & Nassuth A (2004) Climate change and plant diseases in Ontario. Canadian Journal of
Plant Pathology 26: 335-350
Chakraborty S, von Tiedemann A & Teng PS (2000a) Climate change:
potential impact on plant diseases. Environmental Pollution 108:
317-326
Chakraborty S, Pangga IB, Lupton J, Hart L, Room PM & Yates D
(2000b) Production and dispersal of Colletotrichum gloeosporioides spores on Stylosanthes scabra under elevated CO2. Environmental Pollution 108: 381-387
Coakley SM, (1996) Plant disease in a changing global environment.
Aspects of Applied Biology 45: 227-38
Collier R, Fellows J, Adams S, Semenov M & Thomas B (2008) Vulnerability of horticultural crop production to extreme weather
events. In: Effects of Climate Change on Plants: Implications for
Agriculture Aspects of Applied Biology 88: 3 –13
Hibbert JM, Whitbread R & Farrar JF (1996) Effect of elevated concentrations of CO2 and infection of barley by Erysiphe graminis.
Physiological and Molecular Plant Pathology 48: 37-53
KNMI, (2006) Klimaat voor de 21e eeuw, 4 scenario’s voor Nederland.
KNMI, de Bilt p. 18 (www.knmi.nl/klimaatscenarios/knmi06/
samenvatting/KNMI_NL_LR.pdf)
Kimball BA, Kobayashi K & Bindi M (2002) Responses of agricultural
crops to free air CO2 enrichment. Advances of Agronomy 77:
293-368
Lupton J, Chakraborty S, Dale M & Suthorst R (1995) Assessment of
the enhanced greenhouse effect on plant diseases – a case study
of Stylosanthes anthracnose. In : Proceedings of the 10th Biennial
Australisian Plant Pathology Conference, Lincoln University, New
Zealand 28-30 August.
Manning WJ & von Tiedemann A (1995) Climate change: Potential
effects of increased atmospheric carbon dioxide (CO2), Ozone
(O3), and Ultra-violet-B (UV-B) Radiation on Plant Diseases.
Environmental Pollution 88: 219-245
Moraal LG (2007) Indicatoren voor “Convention on Biodiversity 2010”
Effecten van klimaatverandering op insectenplagen bij bomen.
Werkdocument 53.7, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur &
Milieu. Wageningen
Thompson GB, Brown JKM & Woodward FL (1993) The effects of host
carbon dioxide, nitrogen and water supply on the infection of
wheat by powdery mildew and aphids. Plant, Cell & Environment
16: 687-94
Qi A & Jaggard KW (2008) Assessing the impact of future climate
change on the UK sugar beet production. In: Effects of Climate
Change on Plants: Implications for Agriculture. Aspects of Applied Biology 88: 153 –159
Racca P, Zeuner T & Kleinhenz B (2008) Einfluss des Klimas auf die
Epidemie von Cercospora beticola an Zuckerrüben in den letzten
10 Jahren in Deutschland. Mitteilungen aus dem Julius KühnInstitut 417: 271
van Vliet AJH (2008) Monitoring, analysing, forecasting and communicating phonological changes. PhD thesis Wageningen University
pp. 177
Weigel HJ, Manderscheid R, Erbs M, Burkhart S, Pacholski A, Sticht
C, Schadre S, Giesemann A & Anderson H (2008) Rotating barley,
sugar beet and wheat under elevated CO2 conditions: A synopsis
of the German FACE experiment. In: Effects of Climate Change on
Plants: Implications for Agriculture. Aspects of Applied Biology
88: 31-34
Zeuner T, Kleinhenz B & Racca P (2008) Einfluss des Klimawandels
auf das Schadeerregererstauftreten am Beispiel von Cercospora
beticola in Zuckerrüben in den nächsten 50 Jahren. Mitteilungen
aus dem Julius Kühn-Institut 417:271-272
Ziska LH & Teasdale JR (2000) Sustained growth, photosynthesis and
increased tolerance to glyphosate observed in a C3 perennial
weed, quack grass, grown at elevated carbon dioxide. Australian
Journal of Plant Physiology 27:157-164
Ziska LH, Teasdale JR & Bunce JA (1999) Future atmospheric carbon
dioxide may increase tolerance to glyphosate. Weed Science 47:
608-615

Gewasbescherming jaargang 40, nummer 5, september 2009

[

3.1. Conclusie
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