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Herziening Q-status mineervliegen Liriomyza
trifolii en L. huidobrensis
Erick Westerman, Bertin Boertjes, Alfons Oude Lansink, Liesbeth Balk-Theuws
Uitgangspunt
Bij keuringsdiensten, bedrijfsleven en de PD bestaat twijfel over de
noodzaak en rechtvaardiging van fytosanitaire maatregelen tegen
sommige organismen op de quarantainelijst van de EU. In het project
‘Herziening van de status van quarantaine organismen’ is een
casestudie uitgevoerd voor twee mineervliegen: Lyriomyza trifolii en
L. huidobrensis.

Onderzoek
Evaluatie van de quarantaine-waardigheid van L. trifolii en L.
huidobrensis met behulp van Pest Risk Analysis (PRA). Daarnaast
beschrijving van besluitvormingstraject voor herziening van de
quarantainelijst van de EU.

Volumestromen, fytosanitaire risico’s en vereiste documenten.

Resultaten
• Binnen dit project was het niet mogelijk volledig inzicht te krijgen in
de verspreiding van deze mineervliegen in de EU. Voordat
definitieve conclusies getrokken kunnen worden, moet dit punt
opgehelderd worden.
• Gegeven de belangrijkste pathways lijken de extra risico’s op
introductie en verspreiding in de EU klein.
• De economische consequenties van het afschaffen van de
quarantaine-status van beide mineervliegen lijken gering. Er wordt
een kleine afname van de inspectiekosten verwacht.
• Besluitvormingstraject voor herziening Q-status verloopt via het
Commissiecircuit van de EU. Dit is een langdurig proces en vereist
van Nederland een pro-actieve inzet.
• Lobbyactiviteiten van het bedrijfsleven moeten zich vooral richten
op de klankbordgroepen van de PD en sectororganisatie in andere
lidstaten.

De praktijk
Het resultaat van dit onderzoek geeft inzicht in:
• De consequenties van het afschaffen van de quarantainestatus van
beide mineervliegen.
• Het besluitvormingstraject om tot eventuele aanpassing van de
quarantainelijst van de EU te komen.
• De mogelijkheden en ervaringen van onderzoeksinstellingen om een
Pest Risk Analyse uit te voeren.
Schema Pest Risk Analysis (PRA).
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