Actueel

2020 internationaal jaar
van de plantengezondheid
2020 is uitgeroepen tot het internationaal jaar van de plantengezondheid. Dat zorgt doorheen het jaar voor unieke opportuniteiten om plantengezondheid hoog op de agenda te plaatsen.
De FOD Volksgezondheid lanceerde met dit doel een euromunt
met het internationale logo.
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Miet Poppe, consulent AVBS
Planten beschermen is leven
beschermen
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Planten vormen de basis van het
leven; denk maar aan voedselproductie, verse lucht, productie van hout,
katoen voor kleren, biomassa, natuurbossen … Van het algemeen belang
van planten hoeven we de meesten
alvast niet te overtuigen. Maar het
belang van gezonde planten is wel
een aspect dat extra aandacht verdient. Exotische ziekten en plagen
kunnen een bedreiging zijn voor onze
land- en tuinbouw, bosbestanden en
biodiversiteit. De intrede van organismen kan zowel lokaal als globaal een
grote impact hebben, waarvan we in
het verleden jammer genoeg al voorbeelden gezien hebben. Federaal
minister van Landbouw Denis Ducarme bracht tijdens de lancering van
de munt in herinnering dat schadelijke organismen naar schatting 20 à
40% van de landbouwproductie op
wereldschaal vernietigen. De kostprijs
hiervan wordt geraamd op een equivalent van 198 miljard euro.

Plantengezondheid voor
duurzaamheid
Met het uitroepen van 2020 tot internationaal jaar van de plantengezondheid ondersteunt de VN een aantal
duurzaamheidsdoelstellingen zoals
honger de wereld uit helpen en klimaatacties opstellen. Doorheen het
jaar zullen verschillende initiatieven
op internationaal niveau ervoor zorgen dat plantengezondheid extra
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Twee-euromunt brengt plantgezondheid onder de aandacht.
aandacht krijgt. Het hoogtepunt van
het themajaar wordt een internationaal congres in oktober te Helsinki.

Symbolische twee euro
De FOD Volksgezondheid geeft het
speciale jaar extra luister met het
ontwerpen van een twee-euromunt.
Met deze unieke munt, wil België het
belang van plantengezondheid symbolisch onderstrepen. De munt is een
instrument om belanghebbenden te
sensibiliseren. Ralf Lopian is een van

de bezielers van het internationaal
jaar van de plantengezondheid en
minister van Landbouw en Bos in
Finland. Hij belichtte de belangrijkste
aspecten van gezonde planten over de
hele wereld. Zo zou een aarde zonder
planten er heel anders uitzien, en ook
geen mensen kennen.
Naast de lancering van de twee-euromunt zal ons land op nationaal niveau
een wetenschappelijk symposium
organiseren en pedagogische lessenpakketten uitwerken voor het lager en
secundair onderwijs. n
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