BRANCHENIEUWS

Tien vragen over stengelaaltjes
Ondernemers in de bloembollensector kunnen te maken krijgen met stengelaal. Als de BKD een besmetting aantreft, heeft
dat gevolgen voor de partij en voor het perceel waarop de
besmette partij heeft gestaan. Vanaf 1 januari 2016 veranderen
er enkele aspecten rond de besmetverklaring van het perceel.
Tien vragen over de belangrijkste regels rond stengelaal.

Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: Jeannet Pennings

1. Wat verandert er per 1 januari 2016
voor besmette percelen?
In 2015 geldt voor door stengelaal besmette
percelen nog een teeltverbod van stengelaal
waardplanten. Per 2016 komt voor het teeltverbod een register in de plaats. Dit is toegankelijk voor belanghebbenden. Vanaf 1 mei 2015
is het register al toegankelijk voor het opvragen van perceelhistorie. (zie vraag 6). Partijen
bloembollen die geteeld blijken te zijn op een
perceel met de status besmet worden behandeld als een besmette partij.

2. Mag ik plantgoed van een besmette partij opplanten?
De ondernemer heeft hiervoor twee mogelijkheden:
a. Vernietigen onder toezicht van de BKD;
b. Opplanten na uitzoeken en droge keuring
door de BKD.
Bij de tweede optie gelden de volgende regels:
a. De BKD voert op verzoek van de ondernemer een droge keuring uit;
b. Is sprake van meer dan 0,1% besmetting,
dan mag de partij niet worden opgeplant;
c. Is sprake van maximaal 0,1% besmetting,
dan mag de ondernemer de partij uitzoeken.
d. De partij is geschikt om op te planten als in
de volgende droge keuring geen besmetting
wordt aangetroffen.
De BKD legt geen bestrijdingsmaatregel op de
besmette partij, zoals een warmwaterbehandeling. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van
de ondernemer.

3. Mag ik plantgoed van een besmette partij verkopen?
Nee, dat is niet toegestaan. Wel mogen licht
besmette partijen leverbaar na uitzoeken binnen de EU in kleinverpakking worden verhandeld of op pot worden afgezet.

4. Mag ik in 2015 op het besmette perceel
andere bolgewassen planten?
Dat hangt af van de waardplantstatus van
de andere bolgewassen. Als het gewas geen
waardplant is, dan mag dat worden geplant.
Is het gewas wel een waardplant voor stengelaaltje, dan mag dat niet op een besmet perceel
worden geplant. Nadere informatie:
www.bkd.eu, keuren, stengelaal, of kijk bij uitvoeringsrichtlijnen voor informatie per gewas.
5. Hoe lang blijft een perceel besmet verklaard?
Totdat in een grondmonster geen stengelaal
meer is aangetoond. De keurmeester neemt
het monster en als er geen stengelaal aanwezig is krijgt het perceel de status niet-besmet.
Het perceel wordt uit het register verwijderd
als bij twee opeenvolgende bemonsteringen
in twee verschillende jaren geen stengelaal is
aangetoond.

6. Hoe weet ik of een perceel dat ik wil
huren in het register staat?
Als de verhuurder dat niet meldt, dan kan de
huurder deze informatie opvragen bij de BKD.
Sinds 1 mei 2015 houdt de BKD een register
bij. Dit vervangt, definitief per 1 januari 2016,
het teeltverbod. De huurder die deze informatie opvraagt, moet dit verzoek indienen met
een toelichting erop. Daarbij gaat het er vooral om dat de huurder kan aantonen dat hij
belanghebbende is. Op de BKD-website staat
een aanvraagformulier.

7. Wat moet ik vanaf teeltseizoen
2015/2016 doen als ik gezond plantgoed
van tulpen wil verhandelen?
Een teler kan vanaf teeltseizoen 2015/2016
alleen tulpenplantgoed verhandelen als:
b. de partij is geteeld op een perceel waarbij
in het grondmonster dat tijdens de teelt is
genomen geen stengelaal is aangetoond;
of
b. de partij is geteeld op een perceel waarvan de teler aantoont en ondertekent dat
in de vier voorgaande jaren geen bloembol-waardplant is geteeld..
De bemonstering moet voor 1 mei bij de BKD
worden aangevraagd en vindt aan het eind van
het teeltseizoen, voor het rooien, plaats.
8. Hoe zit het met een vergoeding bij een
aantasting door stengelaal?
De vergoedingsregeling van het PT bestaat
sinds 2014 niet meer. KAVB-leden kunnen
gebruik maken van de Stengelaaltjesverzekering van AgriVer als het om tulp gaat en voor
narcis deelnemen in het KAVB Stengelaaltjesfonds.
9. Wie mag er bemonsteren en analyseren?
Bemonstering vindt plaats door de BKD, die
tevens de uitslag verstrekt. Analyse gebeurt in
een door de NVWA aangewezen laboratorium.
10. Kan ik als teler zelf ook laten bemonsteren?
Ja, dat kan. De KAVB heeft met BLGG AgroXpertus en De Groene Vlieg een kortingsregeling afgesproken voor KAVB-leden. In
2014 maakte een groot aantal leden hiervan
gebruik. Deze monsters geven extra inzicht in
de aaltjessituatie van veelal de eigen percelen.
De uitslag van dit monster heeft geen formele status en wordt niet door de BKD gebruikt.
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