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Alles begint met 
een zaadje... 
Van alle levensvormen op aarde is er één die anders 
is, omdat alle andere levende wezens op onze planeet, 
inclusief de mens, er afhankelijk van zijn. Zonder die 
levensvorm zou er geen leven zijn op aarde.

Er zijn vele soorten planten. Ze allemaal tellen zou 
onbegonnen werk zijn. Bossen alleen al beslaan meer 
dan 30 procent van het aardoppervlak, en dan zijn er 
ook nog graslanden, tuinen, jungles, savannes en andere 
landhabitats. Als je het aardoppervlak bekijkt vanuit de 
ruimte, zal je zien dat groen een van de drie hoofdkleuren 
is, samen met bruin en blauw. En dan zijn er nog planten 
die leven onder de blauwe oppervlakken!

Planten.
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Planten zijn leven
Er zijn heel wat zaken in ons dagelijks leven die we 
regelmatig doen en als vanzelfsprekend beschouwen. 
Ademen, eten, spelen, studeren en lopen zijn allemaal 
activiteiten die we gewoon doen, zonder ons af te vragen 
waarom. Het zal je misschien verbazen, maar veel van deze 
activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de hulp van 
onze groene, stille bondgenoten - planten. Waarom? Omdat 
planten de basis zijn voor de zuurstof die we inademen, van 
het voedsel dat we eten en van de groene ruimte waar we 
lopen en spelen.

Meer dan 98 procent van de zuurstof die we inademen 
wordt geproduceerd door planten. Die bieden ook 
beschutting, zoals schuilplaatsen en bedden voor dieren, 
en vormen onze belangrijkste bron van voedsel. Wist je dat 
80 procent van het voedsel in ons dieet bestaat uit planten 
en producten van de aarde? Tot nu toe werden er meer dan 
250.000 plantensoorten geïdentificeerd, waarvan er maar 
liefst 30.000 eetbaar zijn voor de mens. De voedingsstoffen 
en de zuurstof die planten ons bieden, geven ons de energie 
die we nodig hebben om te groeien en te springen. Planten 
voorzien ons ook van geneesmiddelen als we ziek zijn.

Via hun wortels houden ze de grond ter plaatse en helpen 
ze bodemerosie te voorkomen. Ze houden de bodem 
ook gezond, waardoor er meer koolstof in de grond kan 
worden opgeslagen. Dat is belangrijk in de strijd tegen 
de klimaatverandering. Goede, stevige grond en gezonde 
planten gaan hand in hand. Zorg dragen voor planten en ze 
gezond houden is dan ook erg belangrijk voor het overleven 
van de mens en voor andere levensvormen op aarde.
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Meer dan 98 procent van de 
zuurstof die we inademen wordt 

geproduceerd door planten. 
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Planten en de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) De 17 SDG’s zijn wat de wereld nodig heeft om een 

vreedzame, veilige en gezonde omgeving te worden voor 
iedereen. De lidstaten van de Verenigde Naties hebben zich 
ertoe verbonden om alles in het werk te stellen om alle 17 
doelstellingen te bereiken tegen 2030. Een onmogelijke 
uitdaging? Helemaal niet, maar het hangt af van ieder van 
ons. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen.

Plantengezondheid draagt bij aan  “geen honger” (SDG2) 
door ervoor te zorgen dat er voedsel voorzien wordt voor de 
hele wereldbevolking. Gezonde planten beschermen zelfs 
“het leven op het land” (SDG 15).
“Klimaatactie” (SDG13) begint met gezonde planten 
die de bodem helpen koolstof op te slaan. Tegelijkertijd 
is de klimaatsverandering een bedreiging voor de 
plantengezondheid omdat door de stijging van de 
temperatuur plantenplagen en -ziekten oprukken naar 
nieuwe landen (zie pagina 16).

Gezonde planten dragen ook bij aan globale “economische 
groei” (SDG8) door stijgende internationale handel (de 
verkoop van goederen tussen twee of meer partners uit 
verschillende landen). Internationale handel kan echter ook 
de gezondheid van planten beïnvloeden omdat planten en 
plantaardige producten (zaden, snijbloemen en vruchten) 
vaak besmet zijn met plagen en ziekten waardoor die van 
het ene continent naar het andere kunnen trekken. 

Activiteit
Kan je nog andere SDGs vinden waaraan 
plantengezondheid kan bijdragen? Meer informatie 
over de SDG’s en hoe je een steentje kan bijdragen 
om ze te bereiken, vind je hier:
worldslargestlesson.globalgoals.org

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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Net als wij mensen en alle andere levende 
wezens op aarde, kunnen ook planten ziek of 
beschadigd worden. Wanneer dat gebeurt, 
kan de hele planeet daar echter de gevolgen 
van dragen. Plantenplagen en -ziekten kunnen 
ervoor zorgen dat er geen tarwe of tomaten 
meer groeien op onze velden, dat bomen geen 
vruchten meer dragen, en dat andere producten 
van de aarde gaan rotten. Erger nog, mensen die 
voor hun dagelijks eten grotendeels afhankelijk 
zijn van landbouwproducten, kunnen honger 
beginnen te lijden.

Hoe wordt een plant ziek of raakt hij 
beschadigd? Zaden, bollen, bladeren en andere 
plantendelen kunnen de overbrenger – of zelfs 
de permanente verblijfplaats – worden van 
hele kolonies pathogenen, legers van plagen 
en andere plantenvijanden. Net als mazelen 
of de griep kunnen deze ziekten besmettelijk 
zijn en zich van de ene plant naar de andere 
verspreiden, met ernstige schade aan de 
natuurlijke leefomgeving tot gevolg. Zelfs al is 
maar één zaadje op tienduizend besmet, dan 
nog volstaat dat om hele velden met planten 
te vernietigen, en zo hele bevolkingsgroepen 
zonder voedsel achter te laten.

Plant ziek of raakt hij 
beschadigd

Ook planten kunnen ziek 
en beschadigd worden
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Plantenvijanden
Plantenvijanden zijn klein maar dodelijk, en zijn er in 
verschillende vormen en kleuren. Sommige insecten, 
schimmels, virussen, bacteriën en wormen kunnen hele 
bossen, tuinen en gecultiveerde velden, prachtige bloemen 
en sierplanten vernielen. Het is vaak erg moeilijk om deze 
plagen of ziekten te vinden, omdat ze zich verstoppen 
op plaatsen waar niemand ze ooit zou gaan zoeken. 
Ze verschuilen zich in koffers of vinden beschutting 
onder de zolen van onze schoenen. Ze reizen mee met 
vrachtschepen of met intercontinentale vluchten. Hun 
favoriete hobby is de hele wereld afreizen op zoek naar 
nieuwe gewassen en gezonde planten waar ze zich tegoed 
aan kunnen doen. Veel van deze gevaarlijke beestjes 
houden zich lange tijd stil, in een soort slaaptoestand die 
‘dormantie’ wordt genoemd. Ze worden echter opgefrist 
wakker uit deze slaap, sterker dan ooit.

Wanneer planten ziek worden of 
beschadigd raken, hebben ze echte 
geneesmiddelen nodig, die gebruikt 
worden om infecties te voorkomen 
en te behandelen. Naast synthetische 
chemicaliën, “agrochemicals” genaamd, 
hebben onderzoekers ook al vele jaren 
actief gezocht en gewerkt aan meer 
natuurlijke of biologische manieren 
om deze organismen onder controle te 
krijgen: nuttige bacteriën, schimmels, 
virussen en nuttige insecten die in 
staat zijn om de ontwikkeling van 
plantenplagen en ziekten tegen te gaan. 
Met andere woorden, plantvriendelijke 
micro-organismen en insecten bestrijden 
de slechte wezens die planten ziek 
maken of beschadigen.
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Planten zijn leven
Planten produceren bijna alle zuurstof die we 
inademen en vormen 80% van het voedsel 
dat we eten. Zelfs het vlees, de vis of de 
zuivelproducten die we eten, komen van dieren 
die planten nodig hebben om te groeien.

Economische voordelen
Alle landen verkopen planten en plantaardige producten 
aan andere landen via een activiteit die internationale 
handel wordt genoemd. Het afgelopen decennium zorgde 
deze activiteit er ook voor dat meer plantenplagen en 
-ziekten nieuwe landen binnenkwamen omdat ze zich 
schuil hielden in de producten die verhandeld werden.

Een groeiende vraag naar voedsel
Landbouwers zullen tegen 2050 meer dan 
dubbel zoveel moeten produceren als vandaag 
om een snel groeiende en rijkere bevolking, 
die steeds meer in steden leeft, van eten te 
voorzien.

EEN AANTAL 
CIJFERS   

Activiteit
Kies je favoriete gerecht en 
denk aan alle ingrediënten 
die nodig zijn om het te 
maken. Teken ze en duid 
de linken aan met planten, 
zelfs als de ingrediënten 
zelf niet direct van planten 
komen.
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Klimaatverandering
Door de klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende hogere temperaturen kan de 
normale groei van een plant worden afgeremd, 
of kan de plant minder voedzaam worden. De 
klimaatverandering kan plagen en ziekten ertoe 
aanzetten om naar nieuwe landen of continenten 
te trekken.

Nuttige insecten
Sommige insecten zijn belangrijk voor de 
gezondheid van planten. Ze bevorderen de 
bestuiving, die van vitaal belang is voor de 
voortplanting van planten; ze voorkomen 
dat plagen vernielingen aanrichten; en ze 
bevorderen de gezondheid van de bodem. 
Helaas is het aantal nuttige insecten in de 
afgelopen 25 tot 30 jaar met 80 procent 
afgenomen. 

Hongerig plagen
De grootste zwermen sprinkhanen eten 
meer dan 100.000 ton voedsel per dag. Daar 
kunnen tienduizenden mensen een heel jaar 
van eten!

Schade veroorzaakt door plagen 
en ziekten  
Plantenplagen en ziekten kunnen 
een groot aantal planten vernietigen 
en zorgen dat een land veel geld 
verliest omdat ze deze planten 
en plantaardige producten niet 
langer kunnen verhandelen. In 
de moeilijkste omstandigheden, 
die zich vaak voordoen in 
ontwikkelingslanden, gaat meer dan 
een derde van de productie van het 
gewas verloren.
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Plantenvijanden bestaan al sinds het begin der tijden. 
Vroeger, toen de wetenschap en de technologie nog niet zo 
geavanceerd waren, was het een zeer lastige onderneming om 
een plantenplaag of ziekte te identificeren en uit te roeien.

In het midden van de negentiende eeuw bereikte een 
rondzwervend micro-organisme, de aardappelziekte genaamd, 
Europa vanuit een onbekend gebied. Niemand was voorbereid 
op de komst van deze kleine, onverwachte gast. In Ierland 
vernielde de plaag hele aardappeloogsten, de belangrijkste 
voedingsbron voor de Ieren in die tijd, en veroorzaakte ze 
een hongersnood waardoor meer dan een miljoen mensen 
stierven. 

In 1943 vernietigde een schimmelziekte, die de naam ‘brown 
spot’ kreeg (een bladvlekkenziekte), bijna de volledige rijstoogst 
in Bengalen, India. Meer dan twee miljoen mensen stierven van 
de honger, en de anderen werden gedwongen om te verhuizen 
naar andere oorden op zoek naar voedsel. 

Vaak blijft de oorsprong van deze ziekten onbekend. 
Indrukwekkende bomen, zoals iepen en cipressen die zo’n 
honderd jaar geleden grote delen van mediterrane landen als 
Italië en Spanje bedekten, werden getroffen door catastrofale 
ziekten. Deze ziekten vonden ook hun weg over de oceaan 
naar Amerika.

Plantenvijanden bestaan al 
sinds het begin der tijden. 

Historische vijanden: 
rondtrekkende ziekten 
en vreemde zieketen
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De vijanden van 
vandaag: plagen 
en ziekten met 
een reiskoffer
In de loop der jaren zijn invasies van plagen en ziekten zelfs 
nog frequenter en verwoestender geworden. Ze hebben 
nu meer mogelijkheden om zich te verplaatsen. Door 
de globalisering is het aantal intercontinentale vluchten 
namelijk enorm toegenomen, en commercieel verkeer 
van de ene kant van de wereld naar de andere is normaal 
geworden. Lang geleden moesten gevaarlijke plagen en 
ziekten lange en vermoeiende tochten ondernemen van het 
ene land naar het andere, ofwel op eigen kracht (met behulp 
van hun vleugels, poten, voelsprieten, tanden), of door zich 
te laten meevoeren met de wind. Tegenwoordig moeten 
ze echter gewoon aan boord zien te geraken van een 
internationaal vliegtuig of een vrachtschip om in recordtijd 
hun bestemming te bereiken.

In 1999 dook er in Oeganda een ziekte in tarwe op die 
de naam zwarte roestziekte Ug99 kreeg. De ziekte had 
het gemunt op de meest gebruikte tarwevariëteiten, en 
verspreidde zich snel naar alle streken ter wereld waar 
tarwe wordt geteeld. 

Een bacterie genaamd Xylella fastidiosa vernietigt 
olijfbomen in Salento, een vruchtbare streek in Zuid-Italië. 
Dat is rampzalig voor het levensonderhoud van hele 
landbouwfamilies die voor hun inkomen afhankelijk zijn 
van olijven. Daarnaast bedreigt de bacterie ook de traditie 
van olijfbouw, en brengt ze het landschap en het toerisme 
ernstige schade toe.



Op zoek naar plagen en ziekten!
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Mijn naam is José Carlos en ik kom uit Mexico. Er is 
een plaag, Spodoptera frugiperda ook wel de legerrups 
genoemd, die alle maïsboeren ter wereld tot wanhoop 
drijft. Het is een rups die uiteindelijk verandert in een 
mot door een proces dat metamorfose genoemd 
wordt en die voor het eerst opdook op mijn continent 
-tropisch Amerika.. Jammer genoeg bleef het daar 
niet bij. De rups verspreidde zich over de hele planeet, 
en vernietigde hele maïsoogsten. Het is een zeer 
hongerige rups. Het liefst eet ze maïs, maar ze lust 
meer dan 80 verschillende gewassen, waaronder rijst, 
gierst, suikerriet, groenten en katoen.

Ze kan enorme afstanden afleggen - tot wel 100 km 
per dag - en heeft zelfs haar weg gevonden naar Afrika, 
India, Jemen, China, Korea, Japan en Australië! Het 
is enorm moeilijk om deze parasiet een halt toe te 
roepen, omdat hij zo ver kan vliegen en zich zo snel 
voortplant. Een vrouwelijke legerrups kan wel duizend 
eitjes leggen!

Rondtrekkende 
plagen: uitheemse 
soorten
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Activiteit
Met de toestemming van je ouders, maak 
een foto van een insect dat je vindt. Ontdek 
wat het is en wat het doet. Is het een plaag 
of een nuttig insect?

Waar ik vandaan kom, maken we ons ernstig 
zorgen over sprinkhanen. Ik ben Zala uit Ethiopië, 
waar tientallen miljoenen hongerige sprinkhanen, 
die rondvliegen in enorme zwermen, al onze 
gewassen opeten. Veel mensen in mijn regio 
zijn al arm of lijden honger, dus dit is een groot 
probleem. De sprinkhanen zijn ook erg snel. Ze 
kunnen op één dag 150 km afleggen en hun eigen 
gewicht aan voedsel eten. Je denkt misschien 
dat dat niet veel is omdat ze zo klein zijn, maar 
vermenigvuldig het gewicht van één sprinkhaan 
miljoenen keren (een zwerm), en je begrijpt 
hoeveel schade ze kunnen aanrichten. We zijn 
doodsbang!



Maar wat je misschien nog niet 
weet, is dat de klimaatverandering 

een bondgenoot is van 
plantenplagen en ziekten.
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Je hebt vast al gehoord over de klimaatverandering. 
Veel jonge mensen en kinderen van jouw leeftijd zetten 
zich overal ter wereld in om de planeet te redden 
van de gevolgen van de klimaatverandering voor het 
leefmilieu. Maar wat je misschien nog niet weet, is dat de 
klimaatverandering een bondgenoot is van plantenplagen 
en ziekten.

De meeste plagen kunnen namelijk niet overleven als het 
koud is of vriest. De hogere temperaturen veroorzaakt 
door de opwarming van de aarde bieden hele legers 
plantenplagen de ideale omstandigheden om nieuwe 
sporen te trekken, zich voort te planten en nieuwe rekruten 
aan te trekken.

De gevolgen zijn vooral zichtbaar bij plagen die in de 
zomer opduiken, zoals fruitvliegjes. Deze insecten hebben 
een vochtige en warme omgeving nodig om te overleven 
en zich voort te planten. Dat is echter niet alles! De schade 
die de klimaatverandering toebrengt aan het milieu 
verzwakt de weerstand van planten en hun vermogen om 
te herstellen, waardoor ze zwakker zijn wanneer ze worden 
aangevallen.

Plantenplagen en ziekten 
en klimaatverandering
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Plantendokters

Leve de planten- en bloemendokters! Deze 
experts houden van het leven en van de lente, 
en groen is uiteraard hun favoriete kleur. Net 
als onze dokters, en de dierenartsen die onze 
vrienden de viervoeters verzorgen, komen 
plantendokters in actie wanneer een plant, bloem 
of boom ziek of beschadigd is. Ze werken hard 
om te bepalen wat de beste remedie is voor elke 
ziekte en hoe een plant gered kan worden. Deze 
dokters laten de moed nooit zakken. Integendeel, 
nieuwe ziekten en plagen ontdekken helpt hen 
om vooruitgang te boeken in hun onderzoek 
en om te experimenteren met meer effectieve 
behandelingen. Plantendokters geven nooit op, 
omdat ze weten dat wie planten beschermt het 
leven beschermt.

Op de volgende pagina kan je lezen hoe de FAO en 
het Internationaal Verdrag voor de bescherming 
van planten (IPPC) ook hard
werken om de planten 
te beschermen.

Wie zal de planeet redden 
van plantenvijanden?

17
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De internationale 
gemeenschap
Planten beschermen tegen ziekten en plagen is 
een wereldwijde missie. Alle continenten, landen en 
mensen ter wereld vechten samen om de gezondheid 
van planten te beschermen. Elk jaar komt een groep 
vertegenwoordigers en deskundigen op het gebied 
van plantenplagen en -ziekten van over de hele wereld 
samen in Rome. Het is hun taak om richtlijnen, universele 
instructies, op te stellen die alle landen ter wereld kunnen 
volgen om te voorkomen dat plagen en plantenziekten 
zich over de hele wereld verspreiden. Die internationale 
maatregelen (of ‘normen’) helpen niet alleen om situaties 
zoals die waarover Zala en José Carlos het hadden te 
voorkomen, maar ook om de honger in de wereld te 
bestrijden.

Alle continenten, landen 
en mensen ter wereld 
vechten samen om de 

gezondheid van planten 
te beschermen
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PLANTENBESCHERMERS 2

Internationaal Verdrag voor de
bescherming van planten 
Ze zeggen dat voorkomen beter is dan genezen. 
Voorkomen dat schadelijke plaagorganismen plots 
opduiken op nieuwe plaatsen is zeker eenvoudiger 
dan proberen om alle schade te herstellen die deze 
schadelijke plaagorganismen  veroorzaken. Zoals 
we hierboven al zagen, maken deze schadelijke 

organismen niet alleen planten ziek, ze hebben 
ook rampzalige gevolgen voor de 

voedselzekerheid, de honger in de 
wereld en de handel..

Het secretariaat van het 
Internationaal Verdrag voor de 
bescherming van planten (IPPC) 
weet dit maar al te goed en maakt 
al jaren werk van de bescherming 
van planten tegen de invasie van 
schadelijke plantenplagen en 
ziekten. Meer dan 180 landen over 
de hele wereld hebben dit Verdrag 
ondertekend, en hebben als 
gezamenlijke missie om de planten 
op onze planeet te beschermen. 
De gevolgen van plantenplagen 
en -ziekten wereldwijd zo beperkt 
mogelijk houden zou echter 
onmogelijk zijn zonder hulp van 
de regio’s en de landen. Daarom 

komen nationale en regionale 
plantenbeschermingsorganisaties 
in actie: zij verzamelen en delen 

informatie, en bestrijden plantenplagen 
en -ziekten op lokaal niveau.

PLANTENBESCHERMERS 1 
 

Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties 

De FAO werkt samen met meer dan 190 lidstaten 
om honger en armoede te bestrijden en om iedereen 

toegang te garanderen tot veilig en voedzaam voedsel. 
De FAO helpt boeren overal ter wereld, vooral in 

ontwikkelingslanden, om duurzame landbouwpraktijken 
toe te passen. Dat houdt in dat ze voldoende voedsel 

produceren om zelf te eten en om een 
inkomen te hebben, en tegelijkertijd 

de natuurlijke hulpbronnen 
van de aarde en het milieu 

beschermen. De FAO speelt 
een belangrijke rol in het 
verspreiden van nieuwe, 

effectieve technologieën 
om voedsel te produceren 
en planten te beschermen 

op een milieuvriendelijke 
manier. De FAO beschermt 

ook bossen over de hele 
wereld tegen aanvallen 

van plagen en ziekten, met 
als doel de biodiversiteit te 

behouden en de belangrijkste 
bron van zuurstof voor de 

mens te beschermen. Planten 
beschermen houdt meer in dan 

plagen en ziekten bestrijden. 
Het betekent ook de bodem en 

de zaden gezond houden, het 
watergebruik beheren, de planten 

van het juiste voedsel voorzien, 
en duurzame landbouwpraktijken 

toepassen. Planten zijn net als wij: hoe 
gezonder ze zijn, hoe minder snel ze 

ziek worden..

International 
Plant Protection
Convention
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Wat kunnen wij doen? 
Om zorg te dragen voor planten hoef je niet noodzakelijk een plantendokter of een 
vertegenwoordiger van de regering te zijn. Iedereen kan iets doen om ze te beschermen!

• Word een plantenbeschermer 
Wortels, bladeren en stengels van dichterbij 
bekijken is de eerste stap om te leren houden 
van deze waardevolle levende wezens die 
de planeet in evenwicht houden. Je kan een 
natuurwandeling maken in een botanische 
tuin of in een park in de buurt van je huis. 
Als je iets vreemds opmerkt, noteer het dan 
en spreek erover met een volwassene. Een 
expert, een leerkracht of een ouder zal weten 
met wie je contact kan opnemen.. 

Wees voorzichtig als je op reis gaat 
Als je op reis gaat, denk er dan aan 
om geen zaden, bloemen, vruchten of 
groenten mee naar huis te nemen, tenzij 
je toestemming hebt. Er kan zich een 
plaag of ziekte  in schuilhouden! 
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• Controleer de herkomst 
van online producten 
Zeg je ouders dat ze 
voorzichtig moeten 
zijn wanneer ze online 
planten of plantaardige 
producten bestellen. Kleine 
pakjes worden vaak niet 
gecontroleerd door de 
autoriteiten, wat betekent 
dat je misschien wel een 
plaag of ziekte helpt om 
vanuit het buitenland ons 
land binnen te komen. 

• Maak steden groener 
Maak je omgeving groener 
door een schooltuin of 
een gemeenschappelijke 
buurttuin aan te leggen en 
te onderhouden, of door 
potplanten aan te brengen 
op daken of balkons. Vraag 
je ouders om de lokale 
autoriteiten te helpen 
overtuigen om daktuinen 
aan te leggen om het teer 
te bedekken dat de warmte 
absorbeert. Al die planten 
zorgen voor schaduw, 
zuiveren de lucht, koelen de 
stad af en verminderen de 
watervervuiling. 
 

• Wees zorgzaam voor het 
leefmilieu 
Probeer zorgzaam voor 
het leefmilieu te zijn en 
bescherm de kostbare 
hulpbronnen van de aarde. 
Vermijd bijvoorbeeld 
waterverspilling, en 
zorg ervoor dat je 
huishoudproducten die 
chemicaliën, verf of 
batterijen bevatten op de 
juiste manier weggooit, 
zodat onze bodem en ons 
water niet vervuild raken. 

• Word een #PlantHealth 
supporter 
Het is belangrijk om 
iedereen mee te krijgen, 
dus spreek erover met 
je familie, je klas en je 
buren. Iedereen moet 
weten dat planten 
beschermen essentieel 
is voor het leven en voor 
een betere toekomst.
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Activiteiten
Zoek op het internet afbeeldingen van plantenziekten en 
-plagen en gebruik deze informatie om de afbeeldingen die 
hier getoond zijn(evenals op pagina 12-13) te linken aan de 
juiste naam:

• Ga op zoek op het internet met 
een begeleider en ontdek waar je 
deze zes plagen kan vinden. Maak 
een eenvoudige kaart en duid de 
bewegingen van deze plagen over de 
wereld aan. Gebruik je verbeelding om 
weer te geven hoe ze tot daar 
gereisd zijn. 
 

• Zoek op het internet om meer te weten 
te komen over de geschiedenis van een 
van de vier plantenziekten die hierboven 
vermeld werden. Schrijf een casestudy 
met tekst en foto’s en presenteer het 
aan de klas.

1. Spodoptera frugiperda 
(legerrups) 

2. Rhynchophorus 
ferrugineus  
(rode palmkever) 

3. Anoplophora glabripennis  
(Asian long-horned 
beetle) 

4. Agrilus planipennis 
(essenprachtkever) 

5. Ceratitis capitata 
(Middellandse-Zeevlieg) 

6. Schistocerca gregraria 
(woestijnsprinkhaan)  

7. Phytophtora infestans 
(de aardappelziekte) 

8. Hemileia vastatrix 
(koffieroest) 

9. Candidatus Liberibacter 
asiaticus  
(citrus greening 
bacterium) 

10.  Puccinia striiformis  
(gele roest).

a

e

g h i j
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2020: het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid 
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 
2020 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de 
Plantengezondheid. Het doel van dit internationaal jaar is 
het publiek, en vooral de jongere generaties, bewust(er) te 
maken van het belang van plantengezondheid. De FAO en 
het IPPC-secretariaat zetten zich in om de volwassenen 
van vandaag en morgen bewust(er) te maken van deze 
kwestie, en om duidelijk te maken dat de bescherming van 
planten essentieel is om honger de wereld uit te helpen.



Neem contact op met ons:

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italië 

iyph@fao.org
ippc@fao.org

www.fao.org

• Naar een andere migratie• Wegwijzer FAO• Gezond eten loont • Klimaatverandering

Activiteitenboek serie
U kunt de FAO Activity Book Series downloaden via onze webpagina ‘Building the #ZeroHunger Generation’ samen 
met een ruim aanbod educatief materiaal voor leerkrachten, jongerenwerkers en ouders om lessen of activiteiten 
voor te bereiden in verband met belangrijke, wereldwijde thema’s die de kern uitmaken van het werk van de FAO: 
www.fao.org/building-the-zerohunger-generation

• Nulhonger: extreme 
honger uitroeien
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