PATHOFLAX - ONTWIKKELEN VAN EEN DUURZAME
BEHEERSINGSSTRATEGIE VOOR PATHOGENEN IN VLAS
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Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te
ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Verticillium. Deze
schimmelziekte kan leiden tot een daling van de opbrengst van de vlasvezels, een
landbouwproduct met een hoge toegevoegde waarde, en symbolisch voor het gebied waarop
het programma betrekking heeft. Want deze regio, inclusief Normandië, staat voor 80% van de
wereldwijde productie van hoog kwalitatieve vlasvezels. De opkomst van Verticiliumverwelking
in veel gewassen in zowel Frankrijk als België vormt een bedreiging voor deze landbouwsector
en voor de industrieën die met deze teelt verbonden zijn (textielindustrie, biomaterialen).
Daarom moet er een strategie worden ontwikkeld om deze ziekte in vlas te bestrijden zodat
deze agrarische en industriële sector kan blijven bestaan.
Daarnaast verbindt dit project de vlastelers en -verwerkers, de belangrijkste doelgroep van dit
project, langs beide zijden van de grens. Het projectconsortium zal innovatieve en duurzame
benaderingen introduceren in een agrarische sector die in deze landbouwregio met zijn
typische bodem en klimaat heel belangrijk is. De opkomst van nieuwe bio-gebaseerde
materialen op basis van vlas kunnen ook een positief beïnvloed worden door dit project.
Bovendien zal dit project de basis leggen voor een verhoogde grensoverschrijdende
samenwerking tussen de actoren in de 3 regio's die betrokken zijn bij de teelt van vlas als een
gewas met een hoge toegevoegde waarde. Dit zal een eerste stap zijn in de ontwikkeling van
een kennisnetwerk dat zijn regionaal leiderschap in deze sector zal handhaven en zijn
toekomstige wetenschappelijke en economische ontwikkeling zal voeden.
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