Meereizende insecten duurzamer bestreden
Insecten die meereizen met internationaal verhandeld plantaardig materiaal kunnen
de economie flink schaden. Wageningen UR ontwikkelde samen met de sector een
milieuvriendelijke bestrijding van de beestjes, die hard nodig is in de handel.
Ondanks controle en quarantainemaatregelen
kunnen er met de internationale handel exotische insecten, mijten of nematoden meeliften
die schadelijk zijn. Denk aan de Aziatische
boktor die funest is voor veel boomsoorten
in Europa.
Vroeger werden schadelijke insecten, nematoden en mijten in verhandelde partijen
plantaardig materiaal bestreden met methylbromide. Dat is effectief, maar sinds 2005
verboden in de Europese Unie en de
Verenigde Staten omdat het te schadelijk
is voor de ozonlaag. In 2015 wordt een
wereldwijd verbod verwacht op het gebruik
van methylbromide.
Eén van de alternatieve behandelingen is
blootstelling van besmet materiaal aan lucht
met een verhoogde concentratie koolstof-

dioxide, een verlaagd zuurstofgehalte en een
iets verhoogde temperatuur, CATT genoemd.
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
van Wageningen UR en Wageningen UR Food
& Biobased Research hebben de effectiviteit
van de methode aangetoond voor de bestrijding van aardbeimijt en het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). De onderzoekers kijken nu naar andere mogelijke toepassingen.
De vraag is in welke gevallen de bestrijding
effectief is, zonder het product aan te tasten,
vertelt onderzoeker Yutong Qiu van PPO.
Snijbloemen kunnen bijvoorbeeld niet tegen
de verhoogde temperatuur. De onderzoekers
zoeken naar de optimale temperatuur en gassamenstelling voor verschillende plaag- en
gewascombinaties.
Een open space-bijeenkomst over het onder-

werp trok veel bedrijven. Qiu: ‘Wij passen het
onderzoek aan op hun prioriteiten. Wat al snel
naar boven kwam was bijvoorbeeld de tomatenmot die de handel naar de VS erg beperkt.’
Daarnaast krijgt de bestrijding van trips in
groenten prioriteit, omdat de handel naar
Rusland daaronder leidt.
Het project, waarin de Wageningse onderzoekers samenwerken met het Productschap
Tuinbouw en de NVWA, wordt in eerste instantie nog gefinancierd met kennisbasismiddelen.
Het bedrijf Van Acht Koel& Vriesopslag gaat
faciliteiten beschikbaar stellen voor opschaling van de behandeling. Verder is al duidelijk
dat brancheorganisaties LTO, Plantum, Air
Cargo Netherlands en de bedrijven Frugi
Venta, Anthus, VGB en KAVB belangstelling
hebben voor het onderzoek.
Contact:

yutong.qiu@wur.nl
0320 - 29 12 27

Minder visbederf in ontwikkelingslanden
In ontwikkelingslanden gaat veel vis verloren omdat het niet goed of niet op tijd
verwerkt kan worden. In het EU-project SecureFish, met een budget van bijna vier
miljoen euro, werken onderzoekers van Wageningen UR samen met lokale bedrijven
in drie visketens in Afrika, Azië en Latijns Amerika aan haalbare oplossingen.
Onderzoekers van Wageningen UR Food &
Biobased Research werken bijvoorbeeld in
Namibië aan een extruder die deels werkt op
zonne-energie. Met dit apparaat kunnen met
vis verrijkte snacks worden gemaakt en met
een hogere voedingswaarde dan traditionele
snacks. Daarnaast kunnen visresten en
bijvangst verwerkt worden tot bijvoorbeeld
visvoer. De extruders liggen in ontwikkelingslanden vaak stil door stroomstoringen, waarna
het lang duurt voordat het apparaat weer opgestart is. Met de verbeterde extruder gaat
minder vis verloren.
In andere projecten, in Kenia en India, gaat
het om het ontwikkelen van een droogtunnel
die ’s nachts werkt op een combinatie van
opgeslagen zonnewarmte en met zon opgewekte elektriciteit. Nu bederft veel vis omdat die een nacht blijft liggen voordat het
gedroogd kan worden. Een derde techniek in
ontwikkeling is een vriesdroogproces onder
atmosferische druk, waarbij de gezonde componenten en de structuur van de vis beter
behouden blijven.

Dit gaat in Argentinië uitgeprobeerd worden.
Met dit droogproces wordt het mogelijk om
visproducten bij kamertemperatuur te vervoeren, wat leidt tot minder CO2-uitstoot.
De technieken worden samen met lokale visverwerkende en exportbedrijven ontwikkeld
en in praktijk gebracht. Dat is uniek, zegt Rian
Schelvis, onderzoeker bij IMARES, onderdeel
van Wageningen UR. ‘We doen daardoor waar
zij in praktijk behoefte aan hebben. Dus geen
heel geavanceerde droogtunnel die na een
week gestolen is omdat het ijzer erin op de
lokale markt veel waard is, maar een geïmproviseerde tunnel van plastic en bamboe, die
werkt. De bedrijven houden ons met beide
benen op de grond.’
Onderdeel van het project Securefish is ook
onderzoek naar kwaliteitsystemen in de visketens. Vernieuwend daaraan is dat er voor
het eerst ook een levenscyclusanalyse van de
visketens wordt gemaakt. Schelvis: ‘Bij duurzame vis gaat het meestal om het behoud van
visbestanden, maar ook de CO2-uitstoot kan
groot zijn. De levenscyclusanalyse is nog
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Vissers in Kenia.

geen onderdeel van bestaande duurzame
labels, maar bedrijven zouden informatie hierover wel in hun marketing kunnen gebruiken.’
Contact:

rian.schelvis@wur.nl
0317-487036

