‘Chemische blik remt
toelating groen middel’
Vorig najaar verscheen een lijvig boekwerk over de stand van
zaken rond de biologische gewasbescherming van ziekten
en plagen. Onderzoeker Jürgen Köhl van Wageningen UR en
Willem Ravensberg van Koppert coördineerden dit boek. Aan
oplossingen voor de transitie in de landbouw geen gebrek,
maar politiek, bedrijfsleven en burgers moeten wel een andere
houding aannemen, aldus beide samenstellers.
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wee jaar werkten ze aan het boek
‘Microbial bioprotectants for
plant disease management’, dat
eind vorig jaar verscheen bij uitgeverij Burleigh Dodds. Onderzoeker Jürgen
Köhl van Wageningen UR en entomoloog
Willem Ravensberg van Koppert verzamelden als samenstellers informatie uit de
hele wereld over de stand van zaken rond
de toepassing van biologische beheersingsmogelijkheden van plantenziekten. Het
resultaat is een boek van ruim zevenhonderd pagina’s, waarin alle facetten van dit
onderwerp aan de orde komen. Köhl en
Ravensberg coördineerden, maar schreven
zelf ook enkele hoofdstukken. Behalve de
wetenschappelijke mogelijkheden, komen
de commerciële kant en de voetangels
en klemmen bij introductie van nieuwe
producten aan de orde.

SPOREN VERDIEND
Beide onderzoekers hebben vanuit hun
werk veel ervaring opgedaan in de

biologische bestrijding van ziekten en
plagen. Jürgen Köhl heeft de afgelopen
dertig jaar vooral gekeken naar de inzetbaarheid van nuttige schimmels om
schadelijke schimmels aan te pakken,
zowel bovengronds als in de bodem.
Willem Ravensberg werkte veertig jaar
bij Koppert aan onder meer de toepassing van sluipwespen, roofmijten en
micro-organismen om plaagorganismen
te bestrijden.
Köhl is bovendien voorzitter van de
werkgroep Biologische bestrijding
van de International Organization of
Biological Control en Ravensberg zit in
het bestuur van Artemis, de branchevereniging van producten van groene
middelen en biostimulanten. Ze werkten
in diverse projecten met elkaar samen.
“We kregen de vraag van de uitgever
om dit boek samen te stellen. Door het
samen te doen was het een uitvoerbare
klus. Wat we allebei belangrijk vonden,
was de combinatie van onderzoek en

Willem Ravensberg: “Er is geen weg
meer terug. Ik verwacht dat in 2030
alleen nog middelen met een laag risico
mogen worden gebruikt.”

Jürgen Köhl: “Consumenten zijn in principe niet echt geïnteresseerd in bodem
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Het boek
Jürgen Köhl en Willem Ravensberg stelden het boek ‘Microbial
bioprotectants for plant disease
management’ samen. Dit boek telt
704 pagina’s en heeft ISBN 978178-768-131. Uitgeverij Burleigh
Dodds en de prijs bedraagt ongeveer 180 euro. Meer informatie:
www.bdspublishing.com.
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bedrijfsleven. Dit boek is niet alleen
voor de wetenschap, maar gaat ook over
economie en regelgeving”, aldus Köhl.
“In mijn werkzame leven heb ik gezien
dat er veel producten zijn ontwikkeld
om ziekten en plagen met micro-organismen aan te pakken. Daar wilden we
allebei meer aandacht voor. Dat was
onze drijfveer om dit te gaan doen”, vult
Ravensberg aan.

SNELLE GROEI
De wereld van biologische bestrijders is
de afgelopen decennia sterk veranderd,
stellen de samenstellers vast. Köhl: “Wat
onderzoekers vooral steeds beter zijn
gaan doen, is doelgericht producten ontwikkelen. Naast fundamenteel onderzoek
ontwikkelen ze ook strategieën om po-

tentiële biologische bestrijders ook echt
een kans te geven bij het bedrijfsleven.”
Het inzicht in de mogelijkheden is sterk
toegenomen, stellen ze vast. Köhl: “De
natuur krioelt van dit soort interacties.
Als onderzoeker ben ik nog steeds heel
enthousiast om dit te bekijken. Veel interacties zijn nog niet onderzocht, omdat
er nog voldoende chemische middelen
zijn of waren. Neem appelschurft, waar
een fruitteler twintig tot dertig keer per
seizoen tegen moest spuiten. Er waren
geen biologische mogelijkheden voorhanden, werd altijd gezegd. Onderzocht was
het nooit. We zijn heel systematisch aan
de slag gegaan en vonden een antagonist.
Iedereen was verbaasd over de effectiviteit. Met 30 gram middel per bespuiting
per hectare is appelschurft onder controle te houden. Dit is gelukt omdat het
goed is aangepakt. Nu de toelating nog.
Ik ben dan ook optimistisch over lastige
gewassen en interacties. Met de juiste
opzet zijn er resultaten te vinden.”
Ravensberg denkt dat er ook voor de bollenteelt mogelijkheden zijn, maar plaatst
daar wel een kanttekening bij. “Lastig
aan vooral de voorjaarsbloeiers is dat ze
deels groeien in een koud seizoen. Het is
lastig om antagonisten te vinden die bij
dergelijke lage temperaturen voldoende
actief zijn. Maar misschien moeten we
daarvoor gaan kijken op Groenland of
in Noord-Canada, want daar komen ook
antagonisten voor. Als je gaat zoeken,
dan vind je ze.”
Ravensberg merkt overigens dat er in de
bloembollenwereld wel interesse is in de
inzet van biologische bestrijders. “Toen
de vorige Artemis-voorzitter Piet Boonekamp voorstelde om een pilot te starten
in de bloembollenteelt, was het geen
probleem om telers te vinden die wilden
deelnemen.”

CHEMISCHE BLIK
Kansen en mogelijkheden mogen er zijn,
maar waarom duurt het zo lang voordat
er nieuwe middelen op de markt komen?
Een belangrijke oorzaak is volgens Köhl
de Europese toelating. “De mensen die
de regels voor het toelaten van nieuwe
middelen hebben geschreven, zijn chemici
en geen biologen. Die kennen de wereld
van de biologische bestrijders niet. Een
chemisch product zorgt vrijwel altijd voor
een directe afname van de plaag. Bij biologische middelen is het effect vaak minder
snel. En de groei en afname van bestrijdende organismen is een algemeen principe in de natuur. Groei is in de ogen van
chemici oncontroleerbaar. Daar hebben ze

3 juni 2022

3 juni 2022
019-21 Kohl-Ravensburg.indd 20

20-05-2022 11:10

geen grip op en ze kunnen daardoor ook
de risico’s niet goed bepalen. Dit remt de
toelating van nieuwe middelen.”
Ravensberg: “Het zou verstandig zijn als
er goed opgeleide biologen worden ingezet
bij de beoordeling van deze middelen. In
Nederland is dat dankzij de Green Deal
tussen bedrijfsleven en overheid gelukt.
Het Ctgb kent nu ook een Green Team,
dat voor ons land de toelating van groene
middelen doet. De rest van Europa is zover
nog niet. En dat terwijl de meeste nieuwe
stoffen die op de markt komen een biologische oorsprong hebben.”
Hij vindt dat ook banken in hun beoordeling van investeringsplannen van bedrijven vragen zouden mogen stellen over de
inzet van een ondernemer voor zijn leefomgeving. Dit geldt ook breder voor andere partners in de keten. “We kunnen niet
doorgaan met ondernemen zoals we dat
de afgelopen dertig jaar hebben gedaan.
Ik durf te beweren dat we de chemische
moleculen niet meer nodig hebben.”

NIEUWE BEWEGING
De auteurs zien nu grote veranderingen.
Ravensberg: “In de jaren negentig zag je
een eerste groene golf opkomen, die daarna wegzakte. Nu zie ik een grotere golf opkomen, die niet meer weggaat. Er is geen
weg terug meer. Ik verwacht dat in 2030
alleen nog middelen met een laag risico
mogen worden gebruikt.” Köhl: “Dit is een
tijd van transformatie op veel terreinen,
waaronder de landbouw. Kunstmest is met
de huidige prijzen geen oplossing meer, de
vleesconsumptie neemt hard af. En als we
inzoomen op ziekten en plagen, dan krijgen we steeds meer inzicht in microbiomen. Hoe kunnen we die zodanig beschermen dat we deze systemen niet verstoren,
of zelfs hun effecten versterken?”
Ravensberg is daarom blij met de Bodemrichtlijn, die nu door de Europese Unie
wordt gemaakt. “Dat is hard nodig, want
bodem die eenmaal weg is, komt niet
meer terug. Bodem is enorm belangrijk
voor het ecosysteem en voor de waterhuishouding.”
Kanttekening is de houding van de consument. Köhl mist de bewustwording bij
mensen. “Consumenten zijn in principe
niet echt geïnteresseerd in bodem en klimaat. En dat terwijl het al weken ondraaglijk heet is in India en we hier steeds vaker
met periodes van langdurige droogte te
maken hebben.”
Tegelijkertijd zien ze ook hoopvolle ontwikkelingen. Zo zetten boeren in Brazilië
steeds vaker biologische bestrijders in,
omdat chemie niet meer werkt. “Chemie

is daar echt een doodlopende weg. Als
het daar wel kan, waarom kan het elders
niet?”, zo vraagt Ravensberg zich af.
Of er nog voldoende tijd is, betwijfelt
Jürgen Köhl. “We hadden de tijd gehad als
we eerder waren begonnen. Zeker voor
de hele landbouw is de tijd nog maar heel
kort om niet meer afhankelijk te zijn van
chemie.”

KLAARSTAAN
Waar dat kan, gaan ze door met het
informeren van personen en instanties
over de mogelijkheden van biologische
bestrijders. Zo is Willem Ravensberg begin
juni aanwezig bij een Algemeen Overleg
Gewasbescherming in de Tweede Kamer.
“Ik blijf me inzetten voor een snellere
toelating van groene middelen in de Europese Unie. De oplossingen zijn er, maak er
gebruik van.”
Ook Jürgen Köhl zet zich in voor dit
onderwerp. “In ons instituut zijn wij bezig
om een nieuwe generatie onderzoekers
bijeen te krijgen die met deze onderwerpen aan de slag gaan. Zij zijn de ‘next generation scientists’. Zij moeten aan de slag
om weer nieuwe oplossingen te vinden.”

‘Er zijn genoeg telers
van bloembollen die
willen deelnemen aan
proeven met biologische
bestrijders’

De nieuwe generatie onderzoekers moet aan de slag om oplossingen te vinden.
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