EPIDEMIOLOGIE

GROENE GRONDSTOFFEN

Vogelgriep komt niet
via lucht naar de kip
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Het risico dat wilde vogels via de lucht
hoog-pathogene vogelgriep overdragen
aan pluimvee in de stal is vrijwel nihil.
Dat concluderen onderzoekers van
Wageningen Bioveterinary Research.
Eerdere ervaringen wijzen erop dat het
vogelgriepvirus via de lucht kan worden
verspreid van bedrijf naar bedrijf als het
in grote hoeveelheden wordt geproduceerd door grote aantallen besmette
kippen in een stal. Hoe groot het risico
is op overdracht via de lucht door besmette wilde vogels, was nog onbekend.
De onderzoekers keken daarbij specifiek naar transmissie vanuit mest van
wilde watervogels in de omgeving van
de pluimveestal. Daarnaast beoordeelden ze het risico op verplaatsing van het
griepvirus via aerosolen die door uitademen of proesten van besmette wilde
watervogels vrijkomen. Het risico dat
besmette mestdeeltjes of aerosolen via
de luchtinlaat in de kippenstal terechtkomen, blijkt verwaarloosbaar klein.
Info: armin.elbers@wur.nl

Landbouwreststromen uit Azië
zijn bron voor duurzaam textiel

FOTO SHUTTERSTOCK

De landbouw in Zuid- en Zuidoost-Azië levert bruikbare reststromen voor de
grootschalige productie van natuurlijke textielvezels. Dat blijkt uit onderzoek
van het Institute for Sustainable Communities, het World Resources Institute
en WUR.
De onderzoekers inventariseerden in acht
landen - Bangladesh, Cambodja, India,
Indonesië, Pakistan, Sri Lanka, Thailand
en Vietnam – welke grote landbouwrest
stromen daar vrijkomen. Ze bekeken daarbij
de reststromen van meer dan veertig gewassen op de potentie voor de extractie van
cellulosepulp en cellulosevezel als basis voor
textiel. Gewassen die geschikte reststromen
leveren zijn rijst, tarwe, mais, okra, oliepalm, ananas, suikerriet en banaan.
De onderzoekers identificeerden ook kansrijke plekken in Zuid- en Zuidoost-Azië voor
het vestigen van textielvezelproductie op
basis van die reststromen. Surat Thani in
Thailand en Riau in Indonesië zijn bijvoor-

beeld locaties met veel biomassa die overblijft van de palmolieproductie. Op andere
geschikte locaties komen juist veel bananenstengels, afval van de rietsuikerproductie,
tarwestro, rijststro of ananasbladeren vrij.
‘De textielindustrie heeft meer duurzame
en hernieuwbare grondstoffen nodig om
haar negatieve invloed op het klimaat te
verkleinen’, zegt Paulien Harmsen van
Wageningen Food & Biobased Research.
‘Dit onderzoek geeft een routekaart voor
het maken van meer duurzame textiel.’ Het
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
de Laudes Foundation van de C&A-familie
Brenninkmeijer.
Info: paulien.harmsen@wur.nl

MARIENE ECOLOGIE

De helft van de gestrande bruinviskalfjes
langs de Nederlandse kust heeft een te hoog
gehalte polychloorbifenylen (pcb’s). Zo blijkt
uit onderzoek over de periode 2006-2019,
waaraan Wageningen Marine Research
meewerkte. Pcb’s worden van moeder naar
kalf overgedragen via de placenta en moedermelk. Later komen daar pcb’s uit gegeten
vis bij. Van alle onderzochte dieren had bijna
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40 procent gehaltes boven de gezondheidsnorm; bij de volwassen mannetjes was dat 90
procent, bij de vrouwtjes 10 procent, doordat
die pcb’s via moedermelk uitscheiden. De
onderzoekers konden geen eenduidige relatie met de doodsoorzaak vaststellen. Het
onderzoek is in november gepubliceerd in
Science of the Total Environment.
Info: martine.vandenheuvel-greve@wur.nl
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Veel pcb’s in gestrande bruinvissen

