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Biologische bestrijding kan de
komende jaren in alle gewassen doorbreken. Voorwaarde is dat ook in de veredeling
krachtiger wordt ingezet op
resistentie-eigenschappen. En
voor chemische gewasbeschermingsmiddelen moet volgens
hem de werkelijke prijs worden betaald. Dat zegt professor
Joop van Lenteren, specialist
op het gebied van biologische
bestrijding.

JOOP VAN LENTEREN, EMERITUS HOOGLERAAR ENTOMOLOGIE
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H

et Europees Parlement heeft onlangs
een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een
laag milieurisico versneld tot de markt toe te
laten. De Wageningse emeritus hoogleraar
entomologie, Joop van Lenteren, gelooft dat de
definitieve doorbraak van biologische bestrijdingsmiddelen mede door dit besluit er echt
aankomt.
Samen met collega’s van Wageningen University & Research en van enkele bedrijven uit de
sector publiceerde hij vorige maand een overzicht van alle opties die de biologische bestrijding nu al ter beschikking heeft.
In hun artikel onderscheiden de auteurs een
viertal gradaties van biologische bestrijding,
legt Van Lenteren uit. “De eerste is de grootste en economisch meest waardevolle: dat is
de biologische bestrijding die Moeder Natuur
ons vanzelf al biedt via de zogenoemde ecosysteemdiensten. De tweede stap is dat wij als
mens die ecosysteemdiensten gericht gaan
beschermen en stimuleren. In een derde stap
kunnen we biologische bestrijders, zoals sluipwespen, eenmalig introduceren in meerjarige
teelten zoals boomgaarden, wijngaarden en
bossen, om nieuwe plaaginsecten te bestrijden. Dat is de klassieke biologische bestrijding.
Het vierde type biologische bestrijding wordt
op grote schaal in korte teelten gebruikt, zoals
in kassen in Nederland. Plagen worden bestreden door het loslaten van grote aantallen biologische bestrijders.”

‘De huidige gewassen zijn
pesticidenverslaafd’
Waarom denkt u dat biologische bestrijding succesvol kan zijn?
“Ik ben opgeleid als ecoloog in Leiden. Binnen de ecologie kijk je naar schommelingen
in aantallen van populaties planten en dieren en waardoor die schommelingen worden
beperkt. Dat komt door regelmechanismen in
de natuur, zoals afweermechanismen op de
plant die bepaalde insecten afstoten of juist de
vijanden van die insecten aantrekken. Planten
trekken hun eigen leger aan. Een plant is niet
weerloos, maar kan alleen niet weglopen. Zo’n
plant moet zich dus anders verdedigen. Dat
kan door waardplantresistentie en het aantrekken van natuurlijke vijanden van hun plagen.
Biologische bestrijding kan het alleen niet aan,
maar er kan wel meer dan nu worden gedaan.
We zoeken niet alleen biologische bestrijders
en waardplantresistentie, maar een samenspel
van deze elementen. We moeten een betrouwbaar systeem ontwikkelen waar we geen gif bij
nodig hebben. Soms is nog een derde element
nodig, zoals een lokstof of een kleurval.”

houdbaarheid. Dat is allemaal gebeurd onder
een deken van pesticiden. De huidige gewassen zijn daardoor pesiticidenverslaafd. Telers
hoeven geen rekening te houden met ziekten en plagen, want dat wordt met pesticiden
opgelost. In de veredeling is lange tijd geen
rekening meer gehouden met de planteigenschappen die een plant weerbaar maken. Dat
betekent ook dat we de huidige cultivars niet
kunnen omzetten naar biologische teelt, want
dat overleven ze niet. Bij bewuste landbouw is
dat het eerste aspect om aan te pakken.”
Welke rol speelt de retail?
“De inkoop van de supermarkten is een ander
probleem. Er zijn 120 inkoopbureaus in Europa die bepalen hoe Europa produceert. De
boeren en tuinders zitten klem. Albert Heijn en
Jumbo verbieden bepaalde middelen en zeggen dat de consument dat zo wil. Dat is onzin.
Het is een marketingargument. Consumenten
hebben geen invloed op het middelengebruik
van leveranciers van de supermarkt. Ngo’s als
Greenpeace hebben dat wel.”

Waarom is biologische bestrijding juist nu
van belang?
“Het is nu van belang omdat de Europese Unie
inziet dat de landbouw met het gebruik van te
veel pesticiden en kunstmest een doodlopende weg is ingeslagen. Onderzoek laat zien dat
er een verband is tussen de hoeveelheid landbouwgif die wordt gebruikt en het afnemen
van de biodiversiteit. En er zijn steeds meer
gegevens bekend waaruit blijkt dat we, zonder gebruik van landbouwgif, voldoende voedsel kunnen produceren om ook in 2050 in de
voedselbehoefte te kunnen voorzien.
We hebben alternatieven voor chemie, maar
dat is soms iets duurder. Het zijn voor Europa
niet zulke grote bedragen. Voor een tuinder uit
de volle grond is het misschien 5 tot 10 procent
duurder. Die meerprijs maakt 80 procent van
de Europese consumenten niets uit.”

Hoe gaan we de situatie ombuigen naar
duurzame productie?
“Veel middelen zullen de komende tijd verdwijnen doordat de toelating vervalt. Daar
komen geen nieuwe chemische middelen voor
in de plaats en dat zal de ontwikkeling van biologische middelen enorm helpen.
Met betrekking tot het gewas spelen er twee
zaken. Er is kennis over oude rassen. Kwekers
weten welke cultivars resistent zijn tegen ziekten en plagen. Daar zal een deel van de telers
naar kijken. En je kunt met Crispr-Cas snel resistentie inbouwen. Met de Crispr-Cas-techniek
zijn die eigenschappen snel over te brengen
naar andere cultivars. Veredeling wordt met
deze techniek binnenkort een fabriek. Dan zet
je in een paar handelingen resistenties over en
dat kan in enkele jaren tijd.”

Waar is het misgegaan met onze gewasbescherming?
“Na de Tweede Wereldoorlog hebben we
gewerkt aan productieverhoging in de landbouw. Daar waren goede redenen voor. Via
veredeling is veel bereikt. In de voedselteelt
is gewerkt aan grotere volumen, in de sierteelt aan nieuwe en mooiere kleuren en betere

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor versnelde toelating van lagerisicostoffen. Wat betekent dat?
“Dan moet je denken aan microbiële middelen als Trichoderma en Bacillus thuringiensis,
lokstoffen, maar ook aan groeistimulatoren en
biologische bestrijders. Dit betekent dat er de
komende tijd honderden nieuwe middelen op

de markt komen. Je moet natuurlijk wel een
betrouwbaar systeem hebben waarmee alle
ziekten en plagen beheerst kunnen worden.
Biologische bestrijding moet net zo goedkoop,
beschikbaar en betrouwbaar zijn als chemische bestrijding. Het mag zelfs iets meer kosten, als het maar betrouwbaar is. Dat geeft rust.”
En wat doen we met de huidige middelen?
“Om de omslag te bereiken, is niet alleen een
makkelijke toelating van die nieuwe laag-risico-middelen nodig. Voor pesticiden moet ook
een correcte prijs worden betaald, die de reële
kosten weergeven. Gif is nu te goedkoop, want
producenten hoeven niet te betalen voor de
gezondheidsproblemen die het veroorzaakt,
de achteruitgang in de biodiversiteit of het residu in de bodem. Dat betalen u en ik. Als producenten zouden betalen voor de milieubelasting
van hun middelen, worden die middelen een
stuk duurder.”
Hoe zou de omslag het beste kunnen worden geïnitieerd bij de telers?
“Ik zou het liefst zien dat we weer werkgroepen
zouden vormen, zoals in de jaren negentig.
Destijds werkten we met progressieve telers,
voorlichters en onderzoekers zoals een landbouweconoom, een veredelaar, een bemestingsdeskundige en een gewasbeschermingsdeskundige. Zij moeten zich dan buigen over
de vraag hoe je met minder gif kunt telen. Ik
denk dat die benadering nu weer goed zou
werken. Het voordeel van zo’n werkgroep is dat
je meteen een koppeling hebt tussen de praktijk en het onderzoek. Door de scheiding van
onderzoek en praktijk gaan ontwikkelingen nu
veel langzamer.”
Ziet u de bloembollensector zonder chemie produceren in 2030, zoals KAVBadjunctdirecteur André Hoogendijk
ambieert?
“Ik denk dat het kan. We waren al heel goed op
weg in de jaren negentig, tot de politiek vond
dat Nederland niet meer voorop hoefde te
lopen. De nieuwe ideeën komen nu uit andere
Europese landen. Maar in Nederland is de kennis nog aanwezig en het plezierige van Nederlandse tuinders is dat ze direct met nieuwe ontwikkelingen aan de slag gaan als ze zien dat het
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een verbetering oplevert.
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