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Oceaanplastic komt van meer
dan duizend rivieren
Meer dan duizend rivieren zorgen voor bijna 80 procent van alle
plasticvervuiling in zee. Dat wijst onderzoek uit van The Ocean Cleanup
samen met WUR, TU Delft, Universiteit Utrecht en het Helmholtz Centre
for Environmental Research.

In een Arnhemse bunker groeien dit
jaar rogge en erwten op gesimuleerde
Marsgrond. Led-panelen simuleren een
dag-nachtritme en geven warmte af.
Ondanks de 12 graden Celsius in de
bunker, is het in de met piepschuim ge
ïsoleerde kweekkasten een groeizame 20
graden. De proeven zijn de jongste ont
wikkeling in het Marsonderzoek van eco
loog Wieger Wamelink van Wageningen
Environmental Research. Omdat het
wonen op Mars ondergronds zal moeten
vanwege de straling, doet Wamelink
groeiproeven in een bunker. ‘Het blijkt
niet zo makkelijk als gedacht. Het duurde
bijvoorbeeld even voordat het automati
sche watergeefsysteem goed functioneer
de. De groeiproeven waren een test of we
het systeem werkend konden krijgen. En
dat is uiteindelijk goed gelukt.’
Info: wieger.wamelink@wur.nl

Rivieren zijn de belangrijkste bronnen van
oceaanplastic. Schattingen uit 2017 sug
gereerden dat tien van de grootste rivieren
de grootste bijdrage leveren. In de nieuwe
modelberekeningen is niet alleen gekeken
naar de hoeveelheid plastic afval in een
stroomgebied, maar ook naar de kans dat
dit met de rivier naar de oceaan drijft. Die
kans hangt bijvoorbeeld af van neerslag,
wind, landgebruik en helling van het ter
rein. Daaruit blijkt dat plastic juist naar de
oceanen stroomt via een groot aantal kleine
en middelgrote rivieren. The Ocean Cleanup

zal de nieuwe gegevens gebruiken als lei
draad voor schoonmaakactiviteiten.
‘Een onderbelichte uitkomst is dat minder
dan 2 procent van het plastic dat in het mili
eu komt, naar zee stroomt’, aldus onderzoe
ker Tim van Emmerik van de leerstoelgroep
Hydrologie en kwantitatief waterbeheer.
‘Het overgrote deel blijft dus ergens in ri
viersystemen achter. We proberen te achter
halen waar al dit plastic blijft.’
Het onderzoek is eind april gepubliceerd in
Science Advances.
Info: tim.vanemmerik@wur.nl
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Rogge en erwten
kweken in een bunker
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Bananenschimmel wordt resistent

De bladschimmel veroorzaakt de ziekte
Black Sigatoka en tast wereldwijd bana
nenplantages aan. De onderzoekers ana
lyseerden voor het eerst op grote schaal
varianten van de schimmel op hun gevoelig
heid voor drie veelgebruikte fungiciden in
belangrijke banaan-producerende landen,
zoals Colombia, Costa Rica, Ecuador, de
Filipijnen, Martinique en Kameroen. De
schimmel wordt ongevoelig voor fungici
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den door het intensieve gebruik daarvan.
Onderzoeksleider Gert Kema, hoogleraar
Fytopathologie in Wageningen, concludeert
dat bananenproducenten de vicieuze cirkel
moeten doorbreken. Hij pleit al jaren voor
de ontwikkeling van resistente bananenras
sen en alternatieve bestrijdingsmethoden.
Het onderzoek is in maart gepubliceerd in
Pest Management Science.
Info: gert.kema@wur.nl
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Een door bananentelers gevreesde bladschimmel wordt resistent tegen
bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit een mondiale analyse van
schimmelvarianten door Wageningse onderzoekers.

