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Beheersing van plagen en
(virus)ziekten zal ook in de toekomst de aandacht blijven vragen.
Daarbij zal een beter inzicht in
factoren die maken dat een virus
tot een probleem kan worden
noodzakelijk zijn om die beheersing mogelijk te maken. Dat er op
dat vlak nog veel werk te verzetten
valt was voor alle deelnemers aan
het congres duidelijk en de motivatie om dit werk te verzetten was
ruim aanwezig. Hopelijk zullen er
over drie jaar vele nieuwe inzichten in de epidemiologie van plantenvirussen te melden zijn.
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De Ministeries van Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw hebben het LEI gevraagd om gevolgen
van nieuwe Maximale Residu Limieten (MRLs) van gewasbeschermingsmiddelen voor de import uit
ontwikkelingslanden in kaart te
brengen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het
RIKILT en de Plantenziektenkundige Dienst uit Wageningen.
Een bureaustudie heeft geleerd,
dat de import van fruit en groenten uit ontwikkelingslanden moeilijkheden kan verwachten bij toepassingen van
gewasbeschermingsmiddelen die
in de EU niet toegelaten of niet
van toepassing zijn. Dit geldt met
name voor tropische gewassen die
in Europa niet worden geteeld. De
meeste overschrijdingen worden
echter aangetroffen in producten
van het Zuidelijk Halfrond die ook
in Europa worden geteeld. Voorbeelden zijn appelen en peren, citrusvruchten en druiven. Bij geïmporteerde groenten worden de
MRLs zelden overschreden. De onderzoekers concludeerden hieruit,
dat verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen een grotere
bedreiging voor de import uit ontwikkelingslanden vormt dan aanscherping van MRLs in de Europe-
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se Unie. Dit laat onverlet, dat voor
typisch tropische producten een
‘kleine toepassingen problematiek’ in het verschiet ligt.
Korte veldstudies naar Zambia, Ethiopië en Ghana hebben geleerd,
dat de export van fruit en groenten
naar Europa grotendeels in handen is van kleine aantallen bedrijven met modern management.
Kleine boeren komen er nauwelijks aan te pas. De publieke infrastructuur en de organisatiegraad van de private sector zijn
bepalende factoren voor de opbouw van een exportsector. Europese supermarkten stellen vaak
nog strengere eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dan de Europese autoriteiten. De informatievoorziening
over marktontwikkelingen en leveringsvoorwaarden in de Europese
Unie is ronduit slecht. Uit het oogpunt van economische samenwerking valt hier nog veel te verbeteren.
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kwaliteit is in het Westen een vanzelfsprekendheid geworden. Daarmee lijkt ook veel landbouwkundig onderzoek in het oog van
hetzelfde publiek overbodig geworden.
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