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Duuraam en sterk
De hduslriéle loepassing van hennep
bevindt zich, althans in Nedeíand, nog ln
de pioniêAfase. ook de papierprodu.tie
komi nog niÊt van de 8rond. Door de lage
prÍz€n van houtpurp, de belangíJksie
grcndíoi voor de papierinduííe, zal het
voor hênnep niet €envoudigzijn om te con-
cuÍêrcn. Binnen hel prcj€ct ontwlkkering
Houtstraregie, dat in opdracht van h€t
wefeldnatuurfonds en het minist€ e van
vRoM !!ed uitSevoerd dooÍ verenlglng
Mllieudêfensie, wordt steÍk aanbevol€n om
het gebruik van hennep als gÍondstoí voor
papierte stimuleren. Er kunnen veelbornen
m€e gespaard worden en voor de economi-
sche en ecoloSische kwalitelt van de akker
bouw is hennepteelt aantrekkellk, vorgens
de miliêuorganisatie. Het kosl weinig moêite
om vezelhennêp mili€uvriendellk t€ telen,
waÍl de planl heeft Seen last van ziekten en
plagên zodar ins€€liciden en schimmelbe-
stnJde6 niet nodiS zijn. Hennep onderdrukt
de groei van onkuid dus z|Jn ook hêrbici-
den ovêrbodi8. Bov€ndi€n heeft de plaÍt
weinig behoefte aan m€st en weikt hil als
bodemverbeteraar bij vruchtwlsseling.

tao Mens & Wetens(hap àetenbe, 97

om twee miljoen kubieke meteÍ pímalr
papi€rte vervangen zou op 200.000 hecta-
re akkeÈouwland hennep geteeld moeten
word€n. Oe ruimte is geen probleem, maar

tlore papie?rcduc€nten, dle moeten lnves-
tercn in een deryelijk project, zln onzekei
over de atuet van henn€ppaplef aan (onsu-

HenneppapieÍ is zeer duuzaam en scheurl
nauwelijks. DaaÍom drukk€n sommig€ ran-
den, zoals FÍankÍtk en canada, hlrn bankbil-

J€tten op henneppapl€r
Behalve voor papier bi€di h€nnep goede

Pe6peclj€v€n als gmndstof voor bouwnatÈ
nalen. De bouwse.toÍ is tegenwoordig
steeds vaker op zoek naar duuzamÊ matÈ
nalen €n koÍnt dan lerechr bij vêmieuwbare,
natuu ike Srondnoíen dr€ het rnirieu min-
der belasten. Henn€p wordl onder andere al
ro€Sepast als toeíagstof in kalk en cêmenr,
als los isolatiemateíaat en in vezelplatên. l



DrinkwateÍbedriiven zaten er al jaren

op te wachten: milieuvÍiendelijke

bestÍijdingsmiddelen om bospest en

andêre lastigê struikies een kopje

kleiner te maken. Er is een schimme-

lite houtÍotpÍomotor op de markt die

werkt, en wel de omteving en dus

het drinkwateÍ intact houdt.

waag naar een biologlÍfi middel ter voorkoming
van de hergroel van de amêrlkaans€ vogelkêrs
kwam lloral van siaalsbosbeheer en de drink-
waterb€dÍiJven", ve.teh Rid van der Pas van KoF
p€rt Biological sy'tems. 'vooral ln de kwetsbare
waleMn$bieden is nel noodzaak om een
milieuvnendelijk mlddelin te zetten. De dnnkwa'
EÍbednjven zaten er al laren op te wachten." Het
veMlderen van cnemische bestnJdinSsmlddelen
ult water om eí dÍinkwater uÍ te beÍelden koí
hen (en uilelndeluk de consumen0 handenvol

ce|o
Al In het begln van de jaren taótig kwamen de
Nedeíands€ ondenoekers Melndert de Jong en
Plet sche€pens eÍ achter dat mer de loodglans-
schlmmel onk|uld- en planlengroelkon worden
tegengegaan (zle Mens & wetenschap 4, 1996).
De Jong: "Maar eerst moesl eÍ een Íislcoanalyse
worden ultgevo€rd. Het nade€lvan de loodglanÍ
Íhlmmel ls dat de sporcn íultbomen zoals kels
en prulm kunnen lnfe.teren. D€ Eantentekten'
kundlge Dlení heeft op basls van het ondeEo€k
geadÍs€€rd hel s{hlmmelprepanat nlet blnnen
een aííand van vlmondeÍd metef van íÍultbo
men te gebrulken. De sporcn ve6prclden Ích
nl€tvelder en omdat de !ólmmelvan naturc al
veelvuldlg voo*omt ls êt ge€í exlra dslco."

steeds meer bÍologls(he mlddêlen
Bbdon rs het eeEte blologl*he schhmelpÍepa-
ráát vooÍ toepasíng In de bosbouw dat op de
Europese markt is verschenen. Máar In dê nablê
toêkomsi kunnen we nog m€er sthlmmelprepalá-
ten op de Ínarkt ve a.hten. ondetzo€k naar de
loêpasslng van de tlladvlekl(enÍnlmmel iegen
het onkruld melganzaÍr'oel ls in Nedenand In een
veBevordeÍd íadiun- ln Nleuw.zeeland ver-
wacht m€n pr€paÍèt€n van de rattênkêutêlsólm-
mel ln te gaan z€lt€n teten de bêruchtê ókkerdls.
l€L die wo€kert op d€ gaslandên waar s(hapen

8laz€n.
B€hèlve t€gen onkrulden, kunnen sdtlmmelpíe
paÍal€n ook word€n Ing€zet l€gÊn andere schim-
Ínelsoodên zoals smet e€n zlekte dle onder
anderc In sla vooíomt, en tegen inseclen. In de
Nedeíandse komkommer- en tomateÍrteeft wordl
e€n Íhlmmelprcparaat InSezet t€gen de plaagin-
s€cten *itte vll€8 en hips. Maar schlmmelpÍepara'
l€n z|Jn vooral populalr bï de Engelse en D€€ns€
gla!tulnbouw€Ís, omdat In dlê land€n vaak h€le-
maalSeen óemlÍne mlddelen gebrulkt mogen
worden. r,e bêlarlng van bloloSlsrhê bestÍldlngs
mlddelên ls eóler vaak e€n pÍoble€Ín. van der
tà5: "Het ls een e€ kostbaíe zaak om blolog|Íne
beslriJdhgsÍnldderen lo€gelatên lê kjjgm. c,e toe-
lóilng bopt zowel via de Europes€ commlsslê als
via hel land wáfi hei prcduct ve*o.ht Saat wor
d€n en is behalve erg duur ook e€n zaak van
lans€ ad€m." A
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Vàak h€dêkken klêlnê strurkên dê bodem ln

hel bos en houden zo de groel van longe boom-
ple! tegen. zo'n bnlSe strulk ls de amenkaansê
vogelkeÉ ook wel 'bo6peí' genaamd. om van
de shulken aÍ te komen wordt de prant aÍgezaagd
en smeert men de snilvlakken in mêt êên che
mlsth beírldlngsmiddêI. Dil om te voorkomen
dat de plant opnlêuw uitschi€t. Tot nu to€ werd

immels
hieruooÍ me€slal het bre€dspedÍummiddel glyío.
saat gÊbruiK onder andere b€kend omdat de

$nellsch gÊmanlpuleerde soJaboon tegen dit
middel ÍeslíeÍt ls g€maakt. Het is eÍg eífftieí
maar h€eít ook nadelen. Via de wodels wn de
benandelde boomstrcnk koml het ElÍ ln de naae
le omgEving van de plant tercdÍ en kan het tot
een meteÍ ln omtrck ookalle anderc kulden en
bomen doden. Eovendlen kan giyíosaat doorsU.
p€len naaÍ hel gÍondwater. Oll maaK chemisóe
bestíJdlng van de Ameíkaans€ vogelkets In
watenÀ,jngeblêden iol eên gfoot pfobleêm.

HoulnotpK,motor
h apdl dlt laar he€í Koppe.t Eiologrcal syslems,
êên Nedeíands b€dÍlÍ dar zlch toer€gt op de ont-
Mkkellng en ve*oop van blologlsche geM/asbà
sdeÍmlngsproducten, €€n Ífi irnÍelpreparaat op
de maÍkt gebmchi waame€ de hergro€l ván de
amerikaans€ vogelkers op natuuíilke wjlze kán
worden legengegáan. Deze houtolprcnotoí, Blo-
chorl bevat eên oplo6slng van het mycellum
{sdimmeldraden) van deloodÉansschinrnel

{ChondoíercuÍn purpuqrm). Het wor(ft op de
íronk aan$bracft de gthimmel kolonis€en ver
volgenr het houl en ulteindelijk íerff de planl
ê€n natuuíUke dood aan de loodglansiekte. "De


