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De Glyfosaat-saga: alles op een rijtje
9 NOVEMBER 2017

Iemand die nog weet hoe het zit met glyfosaat en wat nu wel en niet mag? Ook wij zijn het spoor bijster. Daarom zetten we even
alles op een rijtje.
Lees meer over: glyfosaat gewasbescherming landbouw europa

Iemand die nog weet hoe het zit met glyfosaat en wat nu wel en niet mag? Ook wij zijn het spoor bijster. Daarom zetten we even alles op een rijtje.
Wat is glyfosaat?
Glyfosaat is de actieve stof in onkruidbestrijders van het genre Roundup. Roundup is het grote succesnummer van de Amerikaanse multinational
Monsanto. Hoewel glyfosaat al meer dan 40 jaar bestaat, blijft Roundup wereldwijd de meest verkochte onkruidbestrijder. Dat heeft onder meer te
maken met de effectiviteit ervan – producten met glyfosaat zoals Roundup doden planten tot in de wortel – maar ook met de wijdverspreide teelt
van resistente ggo-gewassen zoals soja, katoen en maïs buiten Europa. Doordat die gewassen resistent zijn tegen Roundup kunnen boeren het
middel spuiten op een begroeid perceel: het onkruid sterft maar de gewassen blijven overeind.
Aangezien die resistentie ggo-gewassen niet geteeld mogen worden in Europa, zijn dat praktijken die je hier niet ziet. Landbouwers in Vlaanderen
gebruiken het middel voor of na de teelt, om een veld ‘proper’ te zetten. Als ze het zouden spuiten op een perceel waar gewassen groeien (zoals
soms gezegd wordt in de media), zouden niet alleen de onkruiden maar ook de gewassen sterven. Glyfosaat is immers een niet-selectieve herbicide.
Dat maakt het dan weer wel geschikt om bijvoorbeeld een weiland om te vormen tot een akker. Kom je ergens een oranje weide tegen, dan werd
dat perceel behandeld met een product zoals Roundup. Het dode gras wordt daarna ondergeploegd en er wordt iets anders op gezaaid of geplant.
Tot 2000 had Monsanto een patent en dus het alleenrecht op glyfosaat. Maar sindsdien is Roundup niet meer de enige producent. Ook in producten
voor particulieren wordt glyfosaat vaak gebruikt.
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