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‘Maatregelen gaan sneller
dan oplossingen’
Slechts zo’n 40 procent van
alle stoffen, totaal chemisch en
biologisch, komt ongeschonden door
het (her)registratieproces heen. Dat
is de conclusie van het onderzoek
dat Jolanda Wijsmuller van Bayer
CropScience deed. Daarmee komt de
bodem van de gereedschapskist van
de kweker steeds meer in beeld. ‘Het
wordt tijd om in de benen te komen.’

Jolanda Wijsmuller
VALUE CHAIN, BIOLOGICS & MINOR CROPS
MANAGER, BAYER CROPSCIENCE
Wat Jolanda Wijsmuller betreft, gaat het in de agribusiness om samenwerking en verbinding. Iedereen vanuit zijn eigen drijfveren en expertise. We zijn
in Nederland heel goed in innovatie en door deze kennis te verbinden lopen we
steeds voorop in de wereld. En dit verbinden is meer dan alleen kennisuitwisseling: het is de wil om te delen en samen te werken. Daarom is het belangrijk
om op de hoogte te zijn van elkaars belangen, ervaringen en drijfveren. Vanuit
die gedachte doet zij haar werk als value chain, biologics & minor crops manager voor Bayer CropScience.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat houdt ‘herregistratie’ in?
“De eerste registratie van een actieve stof gaat tien jaar mee.
Om de desbetreffende stof op de markt te kunnen blijven
brengen, moeten fabrikanten na tien jaar een herregistratie
aanvragen. Die aanvraag moet je drie jaar voor het verlopen van de registratie indienen. Fabrikanten maken op dat
moment de afweging of herregistratie de investering waard
is. Zij gaan geen tijd, energie en kosten steken in een stof die
het uiteindelijk toch niet gaat halen.”

Is het risico dat een stof ‘het niet gaat halen’ groter
geworden?
“Inderdaad, en dat heeft alles te maken met de zogeheten
‘cut-off’-criteria die onderdeel zijn van de Europese Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze criteria gaan
uit van de eigenschappen van een actieve stof. Heeft een
actieve stof één of meer van deze eigenschappen, dan is er
sprake van een knock-out en wordt er geen risicobeoordeling
uitgevoerd. Goedkeuring of herregistratie is dan uitgesloten.
Dit is een ware ‘game changer’ gebleken waarvan de gevolgen steeds voelbaarder worden. Steeds meer stoffen hebben
hun registratie verloren. Denk bijvoorbeeld aan mancozeb,
pymetrozine en thiacloprid. Overigens is de Europese regelgeving uniek hierin, in geen enkel ander werelddeel is dit
zo. Het vaststellen van de cut-off-criteria heeft dan ook lang
geduurd. In Europa moeten we het hiermee doen en raken
we stoffen kwijt puur op basis van eigenschappen zonder dat
bekeken is of er een risico aanwezig is.”

Vanwaar de keuze voor deze aanpak? Waarom is schadelijkheid bij blootstelling niet langer het uitgangspunt?
“Dat is een goede vraag. Middelen worden namelijk echt
niet zomaar toegelaten, onafhankelijke wetenschappers in
verschillende landen buigen zich over de dossiers. Terwijl
het ene land de beoordeling uitvoert, kijken andere landen mee. Vervolgens mag de Europese Commissie over de
toelating stemmen. De reden dat richtlijnen steeds verder
zijn aangescherpt, heeft te maken met risicovermijding. Het
lijkt bij deze tijd te horen dat we alle risico’s willen uitsluiten en tegelijkertijd zekerheden willen inbouwen. Daarbij is
de druk vanuit de samenleving steeds groter geworden om
risico’s volledig uit te sluiten. Denk maar aan alle berichtgeving rondom bijensterfte. Er is een steeds sterkere hang naar
‘groen beleid’. Als Frankrijk vanaf 2022 de nieuwe voorzitter
van de Europese Unie wordt, zal het niet minder worden.
President Macron zit namelijk ook op de groene koers. Dat
gaat impact hebben.”

U hebt onderzocht wat de gevolgen van dit beleid tot
nu toe zijn. Wat is uw conclusie?
“Kort gezegd komt het erop neer dat slechts 40 procent
van alle stoffen de afgelopen drie jaar door het herregistratieproces heen is gekomen. Als je puur naar de chemische
stoffen kijkt, heeft slechts 20 tot 25 procent het ‘overleefd’.
Sommige stoffen krijgen een beperkte herregistratie,
met restricties in de toepassing of in de termijn. Over het
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weten we echter dat die vaak wat minder effectief zijn dan
chemische stoffen.”

In sommige gevallen worden vrijstellingen afgegeven.
Om wat voor aantallen gaat het dan?
“Jaarlijks worden in Europa tussen de 500 en 600 vrijstellingen afgegeven omdat er steeds meer knelpunten zijn in de
teelt rondom ziekten en plagen die moeten worden opgelost.
Dat betekent extra werkdruk voor de hele keten, van fabrikant tot registratie autoriteiten. Vrijstellingen veroorzaken
veel werk én kosten veel tijd. Je begrijpt wel dat dit leidt tot
opstroping en vertraging. En het Europese registratiesysteem loopt al vast in de enorme hoeveelheid werk rondom
toelatingen van middelen en het herregistratiesysteem van
actieve stoffen. Een intensief proces waarin steeds meer
gegevens worden gevraagd en beoordeeld.”

Wat zijn uiteindelijk de gevolgen?
“De ‘Farm to Fork’-strategie gaat uit van een reductie van
gewasbeschermingsmiddelen met vijftig procent. Van de
454 toegelaten actieve stoffen in Europa moet voor eind
2025 zo’n 75 procent door de herregistratie heen. De verwachting is dat we eind 2025 nog de beschikking hebben
over ongeveer 130 chemische actieve stoffen; dat betekent
dat we dan al verder zouden zijn dan waar Farm to Fork
van uitgaat. Dit zou namelijk meer dan een halvering zijn
van het huidige aantal chemische stoffen in Europa. En dat
terwijl er nog geen goede alternatieven zijn. Dat is risicovol,
met name als het gaat om de voedselproductie en voedselzekerheid. Zonder de juiste middelen gaat de opbrengst
omlaag en zal de kwaliteit minder zijn. En dat terwijl er
wereldwijd steeds meer monden moeten worden gevoed.
De maatregelen gaan sneller dan dat de oplossingen beschikbaar zijn.”

Hoe staat het dan met de introductie van alternatieven?
“Er wordt volop onderzoek gedaan naar goede, biologische
vervangers, maar onderzoek is tijdrovend. De ontwikkeling
van een nieuw middel duurt minimaal tien tot twaalf jaar.
Een middel heeft alleen meerwaarde als het echt effectief
is. Daar komt bij dat het vinden van een nieuw chemisch
middel wellicht nog makkelijker is omdat je daarbij in het
ontwikkelproces iets eenvoudiger aan knoppen kunt draaien
en omdat de werking in het algemeen minder afhankelijk
is van de omstandigheden. Een uitdaging bij de chemie is
dat de betreffende actieve stof wel registreerbaar moet zijn.
Een biologisch middel haal je uit de natuur, daarin valt niets
te sturen en de effectiviteit kan veel variabeler en afhankelijk van omstandigheden zijn. Uit bijvoorbeeld triljarden
micro-organismen moet je net die ene zien te vinden die
werkt en veilig is voor mens en milieu. Dat is een enorme
uitdaging. En laat het ook duidelijk zijn: niet alle microorganismen zijn per definitie veilig voor mens of milieu dus
ook daar vallen veel stoffen af in het selectieproces.”

Waar ligt nu de bal?
“De middelenfabrikanten maken zich sterk voor de ontwikkeling van nieuwe middelen. Ondertussen is het aan de
land- en tuinbouw en andere stakeholders om duidelijk te
maken aan de Nederlandse en Europese overheid dat, als we
zo doorgaan, de toolbox van de agrarische sector over vier
jaar een heel eind leeg is. Het is tijd om, vanuit collectiviteit
en de hele breedte van de sector, in de benen te komen.
Belangrijk is ook om richting de consument aan bewustwording te werken. Dat agrarische producten er zo mooi
uitzien, gaat niet vanzelf. Daar zijn effectieve middelen voor
nodig. Het kan groener, maar dan zullen we ook moeten
accepteren dat er soms een vlekje op een tomaat zit, dat er
minder producten beschikbaar zijn, prijzen zullen stijgen
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en dat er meer land nodig is om ze te telen. De burger en de
boer zijn van elkaar vervreemd geraakt, de tijd dat iedereen
wel ‘een boer’ in zijn netwerk had, is voorbij. Zijn werk is
ook minder zichtbaar geworden. Hoe breng je die werelden
bij elkaar? En hoe vertel je als boer je verhaal? Het valt mij
op tijdens ‘Kom in de kas’ dat telers graag vertellen over hoe
zij werken met nuttige insecten, maar dat ze het stukje over
chemie weglaten. Uit angst voor negatieve reacties. Daar
liggen uitdagingen.”

Zijn er ook nog lichtpuntjes?
“Ik zie wel mogelijkheden in CRISPR-Cas. Vanuit nieuwe
veredelingstechnieken kun je tot een robuustere plant komen en dat is een goede basis voor resistentie. Tot voor kort
zette Europa in deze discussie de hakken in het zand, maar
er lijkt nu toch beweging te komen in dit dossier. Verder is
in de sector het bewustzijn vergroot rond het belang van een
gezonde bodem. Onderzoek op dit terrein zal zijn vruchten
afwerpen. Verder kunnen we alleen maar hopen dat de Europese Commissie tot het inzicht komt dat de ingeslagen weg
op termijn niet gaat brengen wat de wereld nodig heeft.”
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