Plantenziekten en plagen in openbaar groen
April 2008

Steeds vaker krijgen terreinbeheerders en plantverzorgers te maken met problemen in het openbaar groen. Plagen, ziekten
en onkruiden vormen van oudsher een bedreiging voor gezonde bomen en planten. Daar komen exotische planten,
plagen en ziekten bij die in nieuwe gebieden kunnen overleven en daar inheemse soorten in het nauw drijven.
De Plantenziektenkundige Dienst heeft als taak de plantgezondheid in teelt en groene ruimte te beschermen en te
bevorderen. In dit kader informeert de dienst u via deze nieuwsbrief over plantenziekten en plagen die de groene ruimte
treffen. De nieuwsbrief wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld en via email verzonden.
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Aan- of afmelden nieuwsbrief?
Wij willen u erop wijzen dat u ook andere geïnteresseerden
kunt aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief. Stuurt u hiervoor deze nieuwsbrief door met een cc aan pd.info@minlnv.nl.
Met deze cc kunnen wij ons adressenbestand actueel houden.
Wenst u in de toekomst geen nieuwsbrief meer te ontvangen,
dan kunt u zich via dit emailadres afmelden.

Seizoen eikenprocessierups voor de deur
Het eikenprocessierupsseizoen
staat weer voor de deur. De eerste meldingen van uitkomst van
de rupsen van eikenprocessierups vonden plaats op 14 april in
Midden-Limburg en 17 april in
Cuyk in Noord-Brabant. Daarom
vraagt de Plantenziektenkundige
Dienst uw aandacht voor de
bestrijding van deze plaag. Voor
een effectieve bestrijding raadt
de Plantenziektenkundige Dienst
gemeenten en instanties aan
waarnemingen te doen om tijdig bomen met jonge rupsen te
signaleren en te vermijden dat bomen zonder eikenprocessierups worden bespoten. Voor een goede bedekking van het eikenblad en een goed effect van de bespuiting is het tijdstip van de
bestrijding door middel van bespuiting met Bacillus thuringiensis
preparaten van belang. Er wordt geadviseerd om te bestrijden bij
een ontwikkeling van het bladoppervlakte van tenminste 50%.
Actuele waarnemingen van eikenprocessierups kunt u vinden op
de site van de Natuurkalender. Hier vindt u ook informatie over

de ontplooiing van blad van diverse eikensoorten. Wij verzoeken
u dringend om waarnemingen van de eerste rupsen en ontwikkeling van het eikenblad te melden via de site van de Natuurkalender of via pd.info@minlnv.nl. Hiermee helpt u ook andere
gemeenten en instanties bij de bestrijding en beheersing van
eikenprocessierups.
Wanneer u start met de bestrijding van de eikenprocessierups,
verzoeken wij u de Plantenziektenkundige Dienst hiervan op de
hoogte te stellen via het emailadres pd.info@minlnv.nl. Met deze
informatie kan de dienst de bestrijdingsadviezen actueel houden.
Op de website www.minlnv.nl/eikenprocessierups is zoveel
mogelijk informatie over de eikenprocessierups samengebracht.
Op deze website kunt u begin mei ook de herziene Leidraad
beheersing eikenprocessierups vinden en overzichten waar de
eikenprocessierups in Nederland voorkomt. Binnenkort verschijnen hier ook de resultaten van de landelijke enquête waaraan
vele gemeenten hebben meegewerkt. Heeft u nog vragen of
informatie over de beheersing van de eikenprocessierups dan
kunt u terecht bij de Plantenziektenkundige Dienst via het nummer 0317-496805 of via het emailadres pd.info@minlnv.nl.
Voor medische vragen kunt u terecht bij bij de GGD in uw regio
of bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD Hart
voor Brabant (telefoonnummer 0900-4636443 of 0900-3686868).
Contactgegevens vindt u op de website van de GGD.
•

Meer informatie op de pagina Eikenprocessierups:
www.minlnv.nl/eikenprocessierups

Oost-Aziatische boktor voor het eerst in de
groene ruimte

bron: Matteo Maspero, Italië

Eind 2007 werd tijdens een
inspectie bij een importeur van
esdoorns in het Westland een
besmetting met de OostAziatische boktor (Anoplophora
chinensis) geconstateerd. In de
directe omgeving van het
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omdat hij tijdens de bloei grote hoeveelheden pollen produceert
die een hevige allergische reactie kunnen veroorzaken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil verdere
verspreiding van deze plant tegengaan. Met vogelvoer komen
een groot aantal invasieve soorten, waaronder Ambrosia mee.
Samen met het bedrijfsleven worden de mogelijkheden geïnventariseerd om te verhinderen dat Ambrosia met vogelvoer wordt
verspreid. Gezien de overlast die Ambrosia veroorzaakt is het
belangrijk tijdens groenwerkzaamheden goed te letten op het
voorkomen van deze plant. Informatie over de plant en een veilig
bestrijdingsadvies is te vinden op de website van de
Plantenziektenkundige Dienst.
•

Meer informatie op pagina Schadelijke organismen

Massaria treft platanen in groot deel van
Nederland
bedrijf werden aantastingen gevonden in de groene ruimte. De
Oost-Aziatische boktor is zeer schadelijk omdat de kever een
groot aantal loofboomsoorten en struiken in Nederland kan aantasten. Het bestrijden van de boktor heeft grote gevolgen omdat
de enige effectieve manier het kappen van (mogelijk) aangetaste
bomen is. Na intensief overleg met de gemeente en voorlichting
aan bewoners en omwonenden, is de Plantenziektenkundige
Dienst begin 2008 overgegaan tot het weghalen van de belangrijkste waardplanten rondom de vindplek. Hierbij kon de dienst
op medewerking van gemeente en betrokkenen rekenen. Naar
aanleiding van de vondst is een uitgebreid onderzoek gestart
onder importeurs, handelaren en telers van esdoorns afkomstig
uit China en Japan.
Om ingrijpende maatregelen te voorkomen, is het belangrijk
aantastingen zo vroeg mogelijk te vinden. De
Plantenziektenkundige Dienst stelt gratis herkenningskaarten
beschikbaar aan overheden en terreinbeheerders. Op deze kaart
wordt met beeldmateriaal uitgelegd hoe aantastingen en de
boktorren te herkennen zijn. Via het emailadres van de
Plantenziektenkundige Dienst (pd.info@minlnv.nl) kunt u deze
kaarten aanvragen. De dienst vraagt u bij een vermoeden van

Massaria (Splanchnonema platani) is een schimmelziekte in
platanen die vanuit het zuidoosten Nederland binnenkomt. Bij
een besmetting met Massaria
kunnen takken van deze bomen
afbreken, waardoor problemen
met de veiligheid voor personen
en het verkeer kunnen ontstaan.
Vondsten van Massaria zijn
gedaan in Limburg en in het
midden, westen en noorden van
het land. Op de website
www.massaria.nl is een overzicht beschikbaar met gemeenten
waar de ziekte in platanen is aangetroffen. Massaria is niet te
bestrijden met chemische middelen. Aangetaste takken moeten
tijdig weggehaald worden. Hiervoor is het nodig de platanen
vaak te controleren. De Plantenziektenkundige Dienst heeft een
maatregelenpakket voor boomverzorgers en gemeenten ontwikkeld. Een informatiesheet over dit maatregelenpakket is beschikbaar op de website van de Plantenziektenkundige Dienst.
•

Meer informatie op pagina Schadelijke organismen

aantasting dit zo snel mogelijk te melden via dit emailadres of bij
de helpdesk, tel. 0317-496647.
•

Meer informatie op de pagina Aziatische boktor
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Ambrosia, de hooikoortsplant
Onderzoekers van De Natuurkalender waarschuwden in augustus
2007 nogmaals voor een mogelijke blijvende vestiging in ons land
van Ambrosia. Ambrosia is een plant die van oorsprong afkomstig
is uit Noord Amerika. De plant wordt de hooikoortsplant genoemd
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