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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 nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
heeft als taak de plantgezondheid in teelt en groene ruimte te beschermen en te bevorderen.

Abonneren nieuwsbrief
Dit is de laatste keer dat u deze nieuwsbrief op deze manier per e-mail ontvangt. U kunt zich vanaf nu op onze
website www.vwa.nl abonneren, waarna u de nieuwsbrief en ander nieuws over plantenziekten automatisch per mail
ontvangt.
Hoe doet u dat? Rechtsboven op homepage klikt u op Abonneren. Voer uw e-mailadres in en kruis ‘Berichten plantenziekten en plagen’ aan. U kunt u ook op andere onderwerpen abonneren of wijzigingen aanbrengen.
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Saperda candida; een nieuwe boktor voor Europa
Saperda candida (‘Round-headed apple tree borer’) is een boktor die
zijn oorsprongsgebied heeft in Canada en de VS. De boktor tast levende bomen en struiken aan uit de familie van de Rosaceae. De larven maken gangen in het levende hout en tasten daarbij de vitaliteit
en levensduur van de planten aan. De boktor is een risico voor de
boomkwekerij, de fruitteelt en de groene ruimte. Het Nederlandse
klimaat is vrijwel zeker geschikt voor vestiging van deze boktor. In
2008 is het insect voor het eerst in Europa gevonden; op het NoordDuitse eiland Fehrman in meidoorn, appel en lijsterbes. Daar is een
actie gestart om de boktor uit te roeien.
In de groene ruimte en voor particulieren zijn geen middelen toegelaten om de boktor te bestrijden. De introductie van Saperda candida
zal vooral impact hebben in situaties met hoge dichtheid van
waardplanten, zoals bossages van en plantsoenen met meidoorn,
lijsterbes en krentenboompjes. Particulieren en gemeenten kunnen
te maken krijgen met afsterven van bomen en struiken. Massaal
afsterven van planten wordt niet verwacht, omdat de boktor zich
op natuurlijke wijze langzaam verspreidt. In 2011 gaat de nVWA
inspecties uitvoeren in de omgeving van locaties waar loofhout uit
Noord-Amerika wordt geïmporteerd. De boktor is nog niet in Nederland aangetroffen en kans op introductie van deze boktor is klein.

aan de bladknoppen van de eiken. De jonge rupsen worden door
verschillende vogels, waaronder mezen gegeten. De weersomstandigheden zijn momenteel zeer gunstig voor de overleving van de
rupsen.
De eikenprocessierups zal zich verder verspreiden over nieuwe
gebieden in Zeeland, Noord-Holland, Groningen en Friesland. Het
aantreffen van eikenprocessierups op eiken is in de andere provincies overal mogelijk. Vanuit een besmettingshaard zullen de meeste
vrouwelijke vlinders zich over een afstand tot 2 km verspreiden naar
nieuwe locaties, maar ook over afstanden van 4 tot 5 km vanaf de
oorspronkelijke haard kunnen nog nesten worden aangetroffen.
Incidenteel leggen vrouwtjes 7 tot 10 km af, bijvoorbeeld om een
gebied zonder eiken te overbruggen.
De piek van de vluchten viel vorig jaar in de derde week van augustus, maar tot in oktober zijn nog vlinders waargenomen. Het afgelopen najaar werden zelfs eind september nog verse nesten aangetroffen. Binnenin de eieren ontwikkelen de rupsen van het
eerste stadium zich al voor de winter.
Normaal zijn eipakketten goed bestand tegen vorstperiodes in ons
land, zoals ook voorgaande jaren is gebleken.

Cryphonectria parasitica; een bedreiging voor tamme
kastanje
Cryphonectria parasitica is een schimmel die tamme kastanje (Castanea
sativa) kan aantasten, waardoor bomen kunnen afsterven. Cryphonectria parasitica is een quarantaineziekte waartegen maatregelen genomen moeten worden. De schimmel komt wijd verspreid voor in
Azië, Noord-Amerika en Zuid- en Midden-Europa. In grote delen van
de Verenigde Staten is de tamme kastanje Castanea dentata verdwenen als dominante soort in de bossen. In deze gebieden komt hij
alleen nog voor in de ondergroei als scheuten uit wortels van eerder
afgestorven bomen.
De schimmel is incidenteel in Nederland gevonden in de provincies
Limburg en Noord- Brabant. Tot nu toe leek Zuid-Nederland de
noordgrens te zijn van het verspreidingsgebied van de schimmel.
Eind 2010 is de schimmel ook gevonden op 2 locaties in de gemeente Ede. Dit duidt erop dat het verspreidingsgebied van Cryphonectria
parasitica zich naar het noorden verplaatst.
Aangetaste bomen worden opgeruimd en de nVWA gaat de omgeving van de verwijderde bomen de komende jaren inspecteren om
na te gaan of de schimmel is uitgeroeid.

Eikenprocessierups in 2011: wat kunnen we
verwachten?
In het weekend van 3 en 4 april zijn de eerste rupsen uit de eieren
gekropen. Ei-uitkomsten kunnen in de daarop volgende drie weken
nog plaatsvinden. De eieren van één eipakket komen allemaal op
hetzelfde moment uit. De rupsen blijven dicht bij elkaar en vreten
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Grondnesten eikenprocessierups (Bron Eiko Wagenhoff Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Würtemberg)
Verwacht wordt dat in 2011 eikenprocessierups problemen gaat
opleveren op meer locaties dan voorgaande jaren omdat de weersomstandigheden in het voorjaar gunstig zijn voor overleving en
ontwikkeling. Bij het waarnemen zal rekening gehouden moeten
worden met het nieuwe verschijnsel van grondnesten in juni en
juli. Grondnesten worden gemaakt door de rupsen met name in het
vierde tot zesde stadium, waarbij de rupsen zich in de grond naast
de stam van de eik ingraven en een nest van aarde maken en daarin
vervellen of verpoppen. Deze grondnesten komen waarschijnlijk tot
stand onder invloed van hoge dagtemperaturen.
www.vwa.nl/eikenprocessierups

Aziatische Boktor in Almere
In november 2010 is door de nVWA een aantasting van de Aziatische
boktor (Anoplophora glabripennis) gevonden op een industrieterrein in
Almere-Buiten. Het was de eerste keer dat deze boktor in Nederlandse planten is aangetroffen. De boktor is een quarantaineorganisme
dat grote schade aan de groene ruimte kan aanbrengen. Eerdere
aantastingen zoals in Boskoop, hadden betrekking op de OostAziatische boktor (Anoplophora chinensis). Er zijn de afgelopen jaren in
Europa, ondermeer in Duitsland, Frankrijk en Italië meerdere aantastingen van de Aziatische boktor aangetroffen. In al deze gevallen
is verpakkingshout uit Azië de vermoedelijke besmettingsbron. In
Nederland is deze boktor in 2008 in Enschede en Oss in de buurt van

In een straal van 1.000 meter rond de besmette bomen zijn alle bomen (meer dan 5.500) met behulp van hoogwerkers en boomklimmers geïnspecteerd. Hierbij zijn geen boktorren gevonden. Ook is al
het verpakkingshout op het industrieterrein geïnspecteerd zonder
verdere symptomen aan te treffen.
In een gebied van 500 meter rond de vondst mag plantmateriaal
van de waardplanten alleen maar vervoerd worden onder bepaalde
voorwaarden. Deze voorwaarden moeten ervoor zorgen dat als er
onverhoopt toch nog levende stadia van de boktor aanwezig zijn,
dit niet leidt tot verdere verspreiding. Alle activiteiten zijn in nauwe
samenwerking met de gemeente Almere en het bedrijfsleven uitgevoerd. De nVWA houdt het gebied de komende jaren in de gaten.
www.vwa.nl/aziatischeboktor

Zelf plantenmateriaal naar Nederland brengen is
risicovol
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, komen vanuit het buitenland veel plantenziekten en plagen Nederland binnen die
bedreigend zijn voor onze leefomgeving, natuur en landschap. Dat
gebeurt zowel via de reguliere handel als door particulieren.
Hoe vaak en hoe
Geschat wordt dat jaarlijks in de bagage van luchtvaartpassagiers
tussen de 25.000 en 200.000 keer een plantenziekte of plaag Nederland binnenkomt. Deze komen binnen met de zaden, knollen,
groenten en fruit die passagiers meenemen in hun bagage. Via de
post wordt het aantal geschat op 300.000 keer.
Particulieren kunnen op veel manieren plantenziekten en plagen
Nederland binnenbrengen.
Echter, de kans dat een plantenziekte of plaag, die op deze wijze Nederland binnenkomt zich hier daadwerkelijk kan vestigen is klein.
Ook zijn lang niet alle ziekten en plagen een grote bedreiging.

Uitvlieggaten van de Aziatische boktor
verpakkingshout met natuursteen uit China gevonden.
De melding is bij de nVWA binnengekomen nadat symptomen
gezien waren door boomverzorgers die daar in opdracht van de
gemeente Almere werkten. De vondst is aanleiding geweest om de
besmette bomen en alle bomen en struiken in een straal van 100
meter rond de besmette bomen te verwijderen. Alle verwijderde
planten zijn in een laboratorium onderzocht op besmettingen. 10
bomen bleken symptomen en/of levende stadia van de Aziatische
boktor te bevatten. In totaal zijn meer dan 60 uitvlieggaten gevonden en 11 kevers (waarvan 9 dood) en 7 levende larven. De meeste
uitvlieggaten zijn van 2008 en 2009.

Lastig te bewijzen
Dat een uitbraak afkomstig is van een particulier is vaak lastig te
bewijzen. Zo is in Europa het quarantaine organisme de fuchsia
galmijt geïntroduceerd door amateurtuinders die plantmateriaal
uitwisselen. Tot 2003 was niet bekend dat dit organisme voorkwam
in de Europese Unie. In 2005 werd het organisme in Duitsland
gevonden, nadat bleek dat een hobbyist besmette stekken van
fuchsia uit de Verenigde Staten had meegebracht. In het Verenigd
Koninkrijk bracht een hobbyist aangetast fuchsiamateriaal mee uit
Zuid-Amerika. Met deze introductie zijn vooral windafwaarts meer
dan 200 tuinen aangetast. In Nederland is de fuchsia galmijt nog
niet aangetroffen.
www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-non-food/dossier/import-vanuitderde-landen/reizigers-en-bagage
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De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige
Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren
per 1 januari 2012. Als voorbereiding op de fusie zijn de organisaties bijeengebracht tot een tijdelijke werkorganisatie:
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).
Colofon
Samenstelling: Communicatie nVWA
Eindredactie: Maarten Steeghs
Vormgeving: DB Huisstijlmedia
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
Geertjesweg 15, 6706 EA Wageningen
Postbus 9102 | 6700 HC Wageningen | Tel. 0317-496911
Fax: 0317-421701 | www.vwa.nl | E-mail: pd.info@minlnv.nl
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