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Szintet lépett a rettegett banánbetegség

Ahogy korábban már itt is írtunk róla, [1] a banánbiznisz sajnálatos specialitása, hogy lényegében
egyetlen fajtát termesztenek világszerte, az az egy pedig pont fogékony
a Panama-betegségnek is nevezett Fusarium oxysporum f. sp. cubense ún. trópusi 4-es rasszára
(TR4). A TR4 rasszt Tajvanon fedezték fel az 1960-as években, azóta elterjedt Délkelet-Ázsiában,
Ausztráliában, Mozambikon és Pakisztánban, a banánból élő szakemberek legnagyobb félelme pedig,
hogy Latin-Amerikát is eléri, és kipusztítja a világ banánexportjának háromnegyedét adó ottani
ültetvényeket.
A fruitnet.com információi szerint
júniusban megtörtént, ami igazából már csak idő kérdése volt:
TR4-gyanús ültetvényt találtak Kolumbia északi részén, a venezuelai határ közelében.
„Jelenleg országszerte zajlik az ültetvények alapos átvizsgálása, egyelőre azonban még csak meg
nem erősített gyanúról van szó” – mondta a kolumbiai mezőgazdasági intézet, az ICA egyik
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munkatársa az ecuadori banán-szakportálnak, hivatalos nyilatkozatra azonban még sem az ICA, sem
a kolumbiai exportőrcégek nem állnak készen.
Ecuador agrárminisztere ugyanakkor nyugalomra szólította fel a banánüzletben érdekelt honfitársait.
„Készenlétben állunk, van a vezető nemzetközi növényegészségügyi hatóságok által készített és
jóváhagyott vészforgatókönyvünk, de nálunk egyelőre még nem jelent meg a betegség” – mondta.
A fruitnet.com forrásai szerint
külföldi laborban vizsgálják a gyanús növényeket, mégpedig Hollandiában, és nem az USA-ban,
ahogy azt más források állították.
A probléma egyáltalán nem kicsi: a világ öt legnagyobb banánexportőr országából négy az érintett
dél-amerikai térségben található. A világranglistát Ecuador vezeti, majd a második Fülöp-szigetek
után Costa Rica, Guatemala, és Kolumbia következik. Hogy előbb-utóbb náluk is megjelenik a
betegség, az igazából csak idő kérdése volt, miután a kereskedelem – főleg a zöldség-gyümölcs
szektorban – annyira a globálissá vált, hogy senki nem maradhat elszigetelten, állítják a szakértők.
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