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Samenvatting

Voor u ligt het rapport Fytosanitaire Signalering 2010. Vanaf 2004 doet de nieuwe
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op deze manier jaarlijks verslag van in- en
uitgaande notificaties, uitgevoerde inspecties op en bestrijdingsacties tegen
quarantaineorganismen en andere schadelijke organismen. Quarantaineorganismen
zijn gereguleerd op grond van EU-richtlijn 2000/29/EC of zijn door de nVWA
aangewezen als quarantainewaardig. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan
organismen die niet zijn gereguleerd, nog niet of nauwelijks in Nederland
voorkomen, maar in de toekomst een probleem kunnen gaan vormen.
Notificaties
Het Nederlandse aandeel in de EU-notificaties aan derde landen over schadelijke
organismen of andere fytosanitaire onvolkomenheden in importzendingen is opnieuw
gedaald. Verreweg het grootste aantal onderscheppingen in de EU was in
snijbloemen, groenten en fruit uit Thailand, maar Nederland doet de meeste
onderscheppingen in snijbloemen uit Zimbabwe. Er zijn verschillende redenen
waarom Nederland in vergelijking met sommige andere lidstaten weinig
onderscheppingen meldt. Zo kijken andere landen wél naar niet-inspectieplichtige
producten en vinden ook daarin quarantaineorganismen. Ook is het zo dat de
meeste lidstaten vondsten van schadelijke organismen niet determineren tot op
soortniveau. Een andere factor is dat Nederland nauwelijks rijpe vruchten importeert
en daardoor weinig Tephritidae vindt. En verder neemt Nederland geen steekproef
per partij of product en zou ook daardoor besmette partijen kunnen missen.
Nederland ontving uit andere landen meer notificaties over schadelijke organismen
dan vorig jaar, vooral over Frankliniella occidentalis, overigens voor een groot deel
in buitenlands product, maar ook over aardappelen. Nederland zou extra
maatregelen kunnen overwegen.
Bloemisterij
Het aantal vondsten van schadelijke organismen in bloemisterijimporten is opnieuw
flink afgenomen, terwijl het importvolume gelijk bleef. Ook relatief ten opzichte van
andere landen is het aantal vondsten gedaald. Een verklaring kan alleen door nadere
analyse worden gevonden. De insleep van schadelijke organismen is blijkbaar
desondanks klein, want het aantal vondsten in de teelt is laag gebleven. Het aantal
notificaties uit derde landen over schadelijke organismen op product uit Nederland
daarentegen is wel gestegen, wat een signaal kan zijn dat er misschien toch sprake
is van meer instroom. Analyse zou hierin helderheid moeten verschaffen.
Groenten en fruit
Het is duidelijk dat de onderscheppingen van quarantaineorganismen ook bij import
van groenten en fruit de laatste jaren fors zijn gedaald. Ten opzichte van andere
landen, is het aantal vondsten in Nederland nog sterker gedaald. De deregulering
van Helicoverpa enkele jaren geleden kan deze veranderingen maar ten dele
verklaren. Wat dan echter de werkelijke verklaring is, is niet aan te geven. Daarvoor
is nadere analyse nodig. In de teelt van groenten en fruit nemen de vondsten niet
toe, de schommelingen zijn vooral toe te schrijven aan besmettingen in aardbei, die
over de jaren heen een wat grillig verloop vertonen. Het aantal notificaties uit derde
landen neemt wel wat toe.
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Akkerbouw
De situatie van de bodemorganismen blijft zorgwekkend. Door schaalvergroting
worden maatregelen opgelegd op steeds grotere hoeveelheden aardappelen. Dit zet
extra druk op de medewerkers die betrokken zijn bij de tracering van vondsten.
Bedrijfsleven en overheid staan voor de uitdaging het vertrouwen van Marokko en
Rusland te herwinnen en te zorgen voor een betrouwbare garantiestelling voor
zilverschurft en aardappelmoeheid (AM). 2010 was op het gebied van AM een
belangrijk jaar omdat de nieuwe AM-bestrijdingsrichtlijn 2007/33/EG per 1 juli 2010
in werking trad. Door de verzwaring van maatregelen is de verwachting dat de AMdruk op pootgoedpercelen langzaam verder zal verminderen. Enkele vondsten van
bruin- en ringrot in aardappelen lieten opnieuw zien dat centrale verwerking van
pootgoedpartijen zeer risicovol is, zeker in combinatie met andere risicofactoren
zoals snijden en dienstverlening aan derden.
Bloembollen
De nieuwe AM-bestrijdingsrichtlijn geeft meer mogelijkheden voor het selecteren
van percelen voor de teelt van bloembollen voor afzet binnen en buiten de EU. De
contouren hiervoor zijn in 2010 verder uitgewerkt, maar de toepassing wacht nog op
aanpassing van de fytorichtlijn. Bloembollen die in 2010 in verkeer werden gebracht
moesten daarom nog afkomstig zijn van percelen die officieel vrij bevonden waren
van AM. Een aantal derde landen neigt tot verzwaring van eisen, vooral voor
virussen en aaltjes, waarbij vaak de nultolerantie wordt gehanteerd. Bij sommige
landen, zoals Japan in 2009 en China in 2010 (toleranties voor virussen in lelie en
tulp), is er wel ruimte om in onderling overleg te komen tot importeisen die goed
passen binnen het Nederlandse productiesysteem, zij het met de nodige
aanpassingen in Nederland. Het alternatief is een kostbaar regime van toetsingen of
keuringen ter onderbouwing van de exportgarantie.
Boomkwekerij en groene ruimte
De bedreigingen voor de groene ruimte en de boomkwekerij door schadelijke
organismen nemen in een snel tempo toe. Tegelijkertijd neemt ook de internationale
uitwisseling van informatie en daarmee ook de kennis toe in Nederland over
mogelijke bedreigingen en geschikte maatregelen. Soms worden tijdens uitroeiacties
ervaringen opgedaan die enigszins “geruststellend” zijn over de omvang en het
verloop van aantastingen, zoals van Anoplophora chinensis en Anoplophora
glabripennis. Ondanks deze ervaringen wordt extra aandacht voor preventie en
vroegtijdige signalering om tijdig in te kunnen grijpen steeds belangrijker. De
komende aanpassing van de EU richtlijn 2000/29 zal waarschijnlijk een
ondersteuning zijn voor het verbeteren van de preventie en de mogelijkheden voor
tijdig ingrijpen.
Nieuwe risico’s
In 2010 is illegale import vastgesteld van aardappel-uitgangsmateriaal door een
Nederlands bedrijf. Dit heeft tot nu toe geen uitbraken van quarantaineorganismen
veroorzaakt. Het bedrijf wordt strafrechtelijk vervolgd. Quarantaineorganismen en
andere nieuwe risico’s kunnen ook binnenkomen via importzendingen, pakketpost
en handbagage van passagiers, routes die niet worden gecontroleerd. Zo is het
quarantaineorganisme Aculops fuchsiae (mijt die misvormingen veroorzaak op
Fuchsia-planten) in Duitsland in 2005 geïntroduceerd door een particulier die vanuit
de VS Fuchsia-stekken had meegenomen in handbagage. Het zal de komende jaren
een grote uitdaging blijven nieuwe risico’s tijdig te identificeren. Het is daarbij
belangrijk internationale netwerken verder te intensiveren om de beschikbare
capaciteit in de EU zo goed mogelijk te benutten en de netwerken nog beter te
gebruiken voor het opsporen van ziekten en plagen die nieuw zijn voor Nederland en
Europa.
6

FYTOSIGNALERING 2010

SAMENVATTING

Biodiversiteit en gezondheid
Binnen de nVWA is de laatste jaren toenemende aandacht voor uitheemse soorten
die een bedreiging vormen voor mens, dier en natuur. Het Team Invasieve Exoten
en het Centrum Monitoring Vectoren zijn hiervan voorbeelden. Duidelijk is dat er
telkens weer nieuwe schadelijke soorten opduiken in ons land. Zo ging de aandacht
van de nVWA in 2010 uit naar onder andere Amerikaanse brulkikkers, nieuwe
snuitkevers en exotische muggen. Het feit dat er telkens uitheemse soorten ons land
binnenkomen laat zien dat we alert moeten blijven op de aanwezigheid van nieuwe
risicosoorten. Voor een deel is de aanwezigheid van deze soorten een indirect en
onbedoeld effect van de internationale handel en transportstromen. Dit laat zien dat
de Rijksoverheid en het bedrijfsleven oog moeten blijven houden voor het inperken
van deze risico’s. Dat dit ook op vrijwillige basis kan laat het convenant
waterplanten zien, dat begin 2010 werd ondertekend door Rijksoverheid,
bedrijfsleven en Unie van Waterschappen.
Pest Status
In vergelijking met 2009 zijn er drie wijzigingen ten aanzien van de pest status van
in de EU gereguleerde organismen. Naar aanleiding van vondsten van de galwesp
Dryocosmus kuriphilus in tamme kastanje en Tobacco ringspot virus in Phlox is de
huidige status voor deze organismen ‘Transient, under eradication’. Na de
succesvolle uitroeiacties is de pest status van de boktorren Anoplophora chinensis
en Anoplophora glabripennis nu ‘absent, eradicated’.
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1

Inleiding

1.1

Fytosanitaire signaleringen
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) bewaakt de plantgezondheid in
Nederland en doet dit onder andere door toezicht te houden op de fytosanitaire
veiligheid van planten en plantaardige producten. Het doel is om de aanwezigheid te
voorkomen of tegen te gaan van schadelijke organismen die zijn gereguleerd op
grond van EU-richtlijn 2000/29/EG (quarantaineorganismen) of organismen die door
de nVWA als quarantainewaardig zijn aangewezen op grond van de
Plantenziektenwet. Ook gaat het om de garantie dat plantaardige producten bij
export vrij zijn van schadelijke organismen. Het bedrijfsleven en de
terreinbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor de fytosanitaire veiligheid. De
nVWA controleert dit met inspecties bij import, export, EU-verkeer, teelt, en in de
groene ruimte.
In het rapport ‘Fytosanitaire signalering’ doet de nVWA verslag van deze inspecties,
van bestrijdingsacties en van meldingen (notificaties) uit het buitenland van
vondsten van schadelijke organismen in plantaardige producten afkomstig uit
Nederland. Ook worden de trends en nieuwe risico’s op het gebied van
plantgezondheid in het rapport gesignaleerd. De inspectieresultaten worden in het
rapport in kaart gebracht en geanalyseerd. Zo kan de nVWA maatregelen benoemen
waarmee het aantal notificaties en uitbraken omlaag kan worden gebracht, eerder
genomen acties evalueren en de inspectiecapaciteit gerichter inzetten. De nVWA
probeert nieuwe risico’s tijdig te identificeren om introductie van nieuwe schadelijke
organismen te kunnen voorkomen. Met het oog op preventie wordt ook de
plantaardige sector (bedrijfsleven, terreinbeheerders en keuringsdiensten) hierover
geïnformeerd.
Met dit rapport informeert de nVWA tevens de minister van EL&I over de
uitgevoerde activiteiten. De minister kan dan aan de hand van de resultaten het
beleid (mede) bepalen. Ook levert het rapport input voor het Multi Annual National
Control Plan (MANCP). Dit is de jaarlijks verplichte rapportage aan de EU, op grond
van de Europese controleverordening (richtlijn 882/2004/EG), over de officiële
fytosanitaire, veterinaire en voedselveiligheidscontroles.
Het rapport ‘Fytosanitaire signalering’ vermeldt ook de pest status van
quarantaineorganismen in Nederland. De pest status geeft aan of een organisme in
Nederland aanwezig is of niet. Deze status bepaalt mede het nationale beleid en het
garantieniveau dat Nederland aan derde landen kan geven bij de export van planten
en plantaardige producten.
De ‘Fytosanitaire signalering’ verschijnt jaarlijks. Eerdere rapporten, vanaf 2004,
zijn beschikbaar op de website www.vwa.nl.

1.2

Het fytosanitaire inspectieprogramma
Onder regie van de nVWA voeren nVWA en keuringsdiensten in Nederland een
fytosanitair inspectieprogramma uit. Het doel hiervan is te voorkomen dat
quarantaine(waardige) organismen Nederland binnenkomen en zich verspreiden,
niet alleen binnen Nederland maar ook binnen de EU en naar derde landen. Met
derde landen worden alle niet EU-lidstaten bedoeld. Het gaat hier om schadelijke
organismen die door de betreffende landen als quarantaineorganismen zijn
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aangemerkt. Hiertoe kunnen ook organismen behoren die in Nederland gevestigd
zijn en hier geen quarantainestatus hebben.
Het is essentieel de aanwezigheid van schadelijke organismen bijtijds vast te stellen.
Alleen zo kan vestiging en opbouw van nieuwe populaties worden voorkomen en
wordt verhinderd dat schadelijke organismen met plantaardige producten verder
worden verspreid. Organismen die op natuurlijke wijze kunnen binnenkomen hebben
daarin ook een aandeel, maar dit is relatief gering en bovendien niet te vermijden.
Het is vooral de kwaliteit van werken in plantaardige productie- en handelsketens
die het risico van introductie en verspreiding van schadelijke organismen bepaalt.
De nVWA en de keuringsdiensten houden toezicht door inspecties en surveys bij
import, in de teelt en EU-interne handel en bij export.
Import
De EU geldt in fytosanitaire zin als één gebied. Bij import bedoelen we hier dus de
import van planten en plantaardige producten uit andere landen dan EU-lidstaten.
Producten moeten vrij zijn van organismen die voor dat product op de Europese
quarantainelijst staan. Besmettingen zijn niet altijd direct te zien. Daarom wordt op
de bedrijven het gebruik van plantaardig uitgangsmateriaal in de eerste weken na
import gecontroleerd op eventuele latent aanwezige besmettingen die dan tot
ontwikkeling zijn gekomen en zichtbaar zijn geworden.
Teelt en EU-interne handel
Hier gaat het om uitgangsmateriaal, planten bestemd voor de consument en groene
ruimte, snijbloemen, groenten, fruit, verpakkingshout en overige plantaardige
producten uit Nederland en EU-lidstaten. Uitgangsmateriaal wordt gebruikt door
telers in Nederland, andere EU-lidstaten of derde landen. Als uitgangsmateriaal
besmet is met schadelijke organismen, dan kunnen deze organismen via de handel
worden verspreid waardoor zich ergens anders nieuwe populaties kunnen vestigen.
De controle op uitgangsmateriaal is daarom uitermate belangrijk en dit is binnen de
EU geregeld met het plantenpaspoortsysteem.
Export
Bij export gaat het om export naar landen buiten de EU. Dit kan export zijn van
Nederlands product, of re-export (doorvoer) van planten en plantaardige producten
afkomstig uit andere landen. Schadelijke organismen op een bedrijf of in de
omgeving van een bedrijf kunnen door export van producten worden verspreid naar
landen waar deze organismen niet voorkomen. De Nederlandse overheid heeft de
internationale plicht om de garantie af te geven dat plantaardige producten op het
moment van export voldoen aan de fytosanitaire eisen van het land van
bestemming en vrij zijn van schadelijke organismen. De controle van producten vlak
voor export is daarvoor een belangrijk instrument. Indien blijkt dat het plantaardige
product in het land van bestemming niet voldoet aan de eisen, dan wordt het
product afgekeurd, vernietigd, of teruggezonden en ontvangt de Nederlandse
overheid een notificatie.
1.3

Producten waarop de nVWA toeziet
Voor een aantal planten of producten geldt vanwege het hoge risico een
invoerverbod. Deze planten of producten mogen dus niet worden ingevoerd in de
EU.
Producten waarvoor een invoerverbod geldt worden op de VWA-website www.vwa.nl
vermeld in het register 'Invoerverboden bij import’, zodat importeurs kunnen
nagaan of een product binnengebracht mag worden. Invoerverboden gelden meestal
voor producten uit bepaalde landen, onder meer voor pootaardappelen,
10
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consumptieaardappelen, poot- en plantgoed van andere gewassen, bast van
boomsoorten en grond. Bij verzending van een partij geeft de verzender in het land
van herkomst aan welke planten of producten zijn verscheept. Dit gebeurt in het
Digitale Manifest (DMF). De nVWA gebruikt de DMF-registraties om op het punt van
binnenkomst gericht te controleren of de invoerverboden worden nageleefd.
Veel andere producten mogen wel in de EU worden geïmporteerd, maar zijn
inspectieplichtig. Dit betekent dat deze producten moeten worden geïnspecteerd
voordat ze binnen de EU worden gebracht. Ook dit toezicht behoort tot de taak van
de nVWA. Producten die certificaat- en inspectieplichtig zijn worden op de VWAwebsite vermeld in het register 'Certificaat- en inspectieplichtige producten bij
import'. Voor invoer van deze producten is dus een fytosanitair certificaat verplicht.
Certificaat- en inspectieplichtige producten zijn alle planten bestemd voor opplant,
sommige zaaizaden, bepaalde soorten consumptiegranen, enkele soorten groenten,
fruit en snijbloemen, grond en groeimedium en houtproducten inclusief
verpakkingshout. Voor sommige producten geldt de verplichting alleen voor
bepaalde landen van herkomst.
Voor een aantal grotere importstromen geldt een zogeheten ‘reduced checks’regime. Vanwege een relatief laag fytosanitair risico van bepaalde eindproducten
kan de nVWA volstaan met een steekproefsgewijze inspectie, wat een vlotte
afhandeling van de invoer bevordert en de administratieve lasten voor de bedrijven
laag houdt.
Veel plantaardige producten mogen overigens zonder enige beperking worden
ingevoerd. Bijvoorbeeld veel soorten snijbloemen, noten, koffie, cacao, gedroogde of
geroosterde producten, conserven en diepgevroren groenten en fruit.
De nVWA richt het toezicht tijdens de teelt en verwerking en in de groene ruimte in
Nederland op bepaalde organismen op basis van Europese meldingsverplichtingen,
meestal als nasleep van een uitbraak, bijvoorbeeld de boktor Anoplophora of ringrot
in aardappelen. Daarnaast kunnen risicoanalyses door de nVWA aanleiding zijn voor
monitoring van bepaalde schadelijke organismen. Een derde reden kan zijn dat de
actuele ‘pest status’ van een organisme moet worden bepaald om exportgaranties te
kunnen onderbouwen.
De nVWA ziet tenslotte toe op de fytosanitaire inspecties en certificering door de
keuringsdiensten bij export van alle plantaardige producten. De inspecties richten
zich op de eisen die het land van bestemming stelt. Meestal is de eis dat bepaalde
organismen en grond er niet in mogen zitten.
1.4

Afhandeling en registratie van inspecties in CLIENT en IBP
Uitgangspunt in de regelgeving voor import van plantaardige producten is dat de
fytosanitaire controle gebeurt aan de buitengrens. Douanetechnisch mag de zending
pas worden ingevoerd nadat de fytosanitaire controle is afgerond. Concreet betekent
dit dat een zending onder douanetoezicht blijft, totdat de fytosanitaire controle is
afgerond. Het Digitale Sagitta Invoer-systeem (DSI) signaleert in dat geval op basis
van de productcode (GN/TARIC) dat een fytosanitaire vrijgave nodig is.
De nVWA gebruikt bij importen van plantaardig materiaal het online digitale
aangiftesysteem CLIENT Import. Alle importen worden door de importeurs zelf bij dit
systeem aangemeld, waarna CLIENT Import een inspectieaanvraag genereert en
opslaat in IBP, het Inspectie Beheer Programma van de nVWA en de
keuringsdiensten. CLIENT Import bepaalt welke inspectieaanvragen daadwerkelijk
11
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leiden tot een zendingsinspectie, en welke vanwege ‘reduced checks’ vrijgesteld zijn
van inspectie. Ook dit wordt in IBP geregistreerd. In 2010 verwerkte CLIENT Import
189.427 inspectieaanvragen en werden 82.102 inspectiebezoeken uitgevoerd.
De nVWA hanteert een noodprocedure in geval van storing in CLIENT, om te
voorkomen dat zendingen aan de grens onnodig worden opgehouden. Om misbruik
te voorkomen controleert de nVWA achteraf of de procedure correct is toegepast.
Een inspectieaanvraag kan meerdere zendingen betreffen. Elke inspectieplichtige
zending wordt geïnspecteerd, tenzij deze vanwege ‘reduced checks’ is vrijgesteld.
We spreken daarbij van zendingsinspecties. Uiteraard kunnen er in een
inspectiebezoek wel meerdere zendingen worden afgehandeld. Een zending kan
bestaan uit meerdere producten en van een product kan een zending meerdere
partijen bevatten. Partijen van verschillende producten worden afzonderlijk
geïnspecteerd, omdat er voor verschillende producten verschillende eisen gelden. Er
wordt een steekproef genomen op basis van de grootte van de zending, waarbij het
kan voorkomen dat niet alle producten en partijen in een zending in de steekproef
vallen.
Indien een zending certificaat- en inspectieplichtig producten bevat, dient deze
zending vergezeld te worden door een genummerd fytosanitair certificaat,
afgegeven door het land van herkomst, met de details van de zending. Bij aanvang
van de zendingsinspectie wordt eerst gecontroleerd of dit certificaat volledig en juist
is ingevuld. De belangrijkste gegevens van het certificaat, zoals de productvorm, de
botanische naam en de hoeveelheid worden in IBP geregistreerd. Vervolgens worden
de partijen geïnspecteerd, waarbij men let op het vrij zijn van quarantaineorganismen en andere schadelijke organismen. Indien van toepassing wordt ook op
kwaliteitsaspecten gelet. Op al deze aspecten kan een partij worden afgekeurd. Ook
dit wordt in IBP geregistreerd.
Bij elk vermoeden van een quarantaineorganisme wordt de betreffende partij
vastgelegd en neemt de inspecteur een monster voor diagnose. Het monster wordt
vervolgens onderzocht door het Nationaal Referentie Centrum (NRC) van de nVWA
of het laboratorium van de betreffende keuringsdienst. Voor sommige quarantaineorganismen moet de diagnose door de nVWA worden bevestigd; de keuringsdienst
stuurt hiervoor een verificatiemonster naar het NRC. De definitieve monsteruitslagen
worden gebruikt om een partij vrij te geven, of te laten retourneren of vernietigen
indien een quarantaineorganisme wordt aangetroffen. In dat geval wordt een
notificatie verstuurd naar het land van export, gemeld bij de EU en opgeslagen in
Europhyt, waarin de fytosanitaire autoriteiten van de andere lidstaten de meldingen
kunnen raadplegen.
Bij export wordt voor een aantal productgroepen gebruik gemaakt van CLIENT
Export. Exporteurs melden een exportzending aan in CLIENT Export en na inspectie
worden de inspectieresultaten vastgelegd. Zodra alle inspectieresultaten beschikbaar
zijn, genereert CLIENT Export automatisch een fytosanitair exportcertificaat dat door
de inspecteur van de keuringsdienst gewaarmerkt dient te worden.
Sinds 2009 wordt CLIENT Export gebruikt voor de exportcertificering van
pootaardappelen en zaaizaden. In 2010 zijn vier nieuwe applicaties gebouwd, voor
aardappelen, groenten en fruit, snijbloemen en potplanten, bomen en jonge planten
en diverse producten. Deze zullen begin 2011 in gebruik worden genomen. In 2011
zal ook de applicatie voor bloembollen en vaste planten worden gebouwd en in
gebruik genomen. De Bloembollenkeuringsdienst (BKD), het Kwaliteits-ControleBureau (KCB), de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) en Naktuinbouw
12
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certificeren deze producten. De verwachting is dat er jaarlijks 120.000 documenten
uit CLIENT zullen rollen.
Exportinspecties worden ook in IBP geregistreerd. In 2010 werden door nVWA en
keuringsdiensten voor de export 50.595 inspectiebezoeken uitgevoerd.
Ten slotte voert de nVWA en de keuringsdiensten ook inspecties uit op
productiebedrijven en in de groene ruimte, die met surveys en monitoring worden
aangeduid. Ook deze worden in IBP geregistreerd, maar verlopen niet via een
CLIENT-systeem. In 2010 ging het om 13.612 inspectiebezoeken.
De surveys voor de uitbraken van de Aziatische en de Oost-Aziatische boktor namen
in 2010 veel inspectiecapaciteit in beslag, waardoor niet alle andere ingeplande
surveys konden worden uitgevoerd. De nVWA hanteert voor deze situatie een
systeem van prioritering, waardoor de belangrijkste ingeplande surveys in 2010 wel
doorgang konden vinden.
1.5

Leeswijzer
De inspectieresultaten van 2010 worden in dit rapport per sector gepresenteerd in
de hoofdstukken 3 tot en met 7 (bloemisterij, groenten en fruit, akkerbouw,
bloembollen en boomkwekerij en groene ruimte). In een sectorhoofdstuk worden
alle zendingsinspecties en partijen binnen die sector genoemd, ongeacht of deze
gecombineerd waren met plantmateriaal uit een andere sector. Hierbij is ook
gebruik gemaakt van de informatie van de keuringsdiensten: het Kwaliteits Controle
Bureau (KCB), Naktuinbouw, de Bloembollenkeuringdienst (BKD) en de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst (NAK). Verschillende cijfers uit 2010 worden vergeleken
met cijfers uit eerdere jaren. Dit om eventuele trends te signaleren en om aan te
geven of bepaalde maatregelen effect hebben gesorteerd.
In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe de nVWA actuele bedreigingen voor de
plantgezondheid in Nederland signaleert en risico-inschattingen maakt.
Hoofdstuk 9 beschrijft de activiteiten van de nVWA die buiten het fytosanitaire
werkterrein vallen. Deze hebben betrekking op gezondheidsrisico’s voor mens en
dier en bedreigingen voor de biodiversiteit.
In hoofdstuk 10 staat de actuele pest status van quarantaineorganismen in
Nederland.
Achterin zijn een alfabetische index en een lijst van afkortingen opgenomen.
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2

Notificaties bij import en export

2.1

Inleiding
Wanneer een zending bij import niet blijkt te voldoen aan de fytosanitaire
regelgeving van het importerende land, bijvoorbeeld door de vondst van een
quarantaineorganisme (‘onderschepping’), dan meldt het importerende land dit aan
het exporterende land in de vorm van een notificatie. In 2010 is goed duidelijk
geworden dat het aantal onderscheppingen van schadelijke organismen in het
handelsverkeer in de EU maar ook in de rest van de wereld als één van de
belangrijkste graadmeters wordt gezien van fytosanitaire veiligheid. Vanwege het
aanhoudend hoge aantal onderscheppingen bij import van producten uit Thailand
heeft de Europese Commissie gedreigd de grens te sluiten voor deze producten. Eén
onderschepping van het dennenhoutaaltje in schors van Pinus pinaster afkomstig uit
Portugal was genoeg voor de Commissie om de behandelingswijze (compostering)
van schors in Portugal aan de kaak te stellen. Daarnaast staat de export van
producten naar de Russische Federatie al jaren onder druk vanwege het hoge aantal
onderscheppingen in producten die vanuit Nederland waren geëxporteerd.
Daarom is het belangrijk om regelmatig de balans op te maken en een analyse te
maken van het aantal ontvangen en verzonden notificaties. Een notificatie heeft
meestal betrekking op één zending, die vaak bestaat uit meerdere partijen (delen
van de zending van verschillende origine en samenstelling). Vondsten in partijen
worden in de hoofdstukken 3 tot en met 7 apart geteld, maar worden in notificaties
vaak samengevoegd tot één melding over de oorspronkelijke zending. Ook kan er
sprake zijn van de vondst van meerdere organismen in een product, of van een
afkeuring om meerdere redenen. Deze worden meestal ook in één notificatie
samengevoegd. Het totaal aantal vondsten van schadelijke organismen kan
daardoor hoger zijn dan het aantal verzonden of ontvangen notificaties.
De nVWA en de NPPO’s van de andere EU-lidstaten plaatsen de eigen notificaties
over geïmporteerd product en over intern verkeer in de niet-openbare onlinedatabase Europhyt waar de NPPO’s ze kunnen inzien. De notificaties die Nederland
ontvangt van derde landen komen niet in Europhyt maar worden door de nVWA in
een aparte database opgeslagen. De betreffende keuringsdiensten ontvangen een
kopie van notificaties die gericht zijn aan Nederland, zodat eventueel maatregelen
kunnen worden genomen. Over het algemeen geldt dat organismen bij inspecties
over het hoofd kunnen worden gezien, met name als het besmettingsniveau laag is.
Echter, als er een duidelijk patroon ontstaat in het aantal ontvangen notificaties, dan
kan het nodig zijn om onze wijze van inspectie te evalueren en indien nodig de
instructies voor inspecteurs te herzien.
De cijfers in dit hoofdstuk gaan uit van de datum van de interceptie en niet de
datum van ontvangst van de notificatie; in veel gevallen ontvangt Nederland de
notificaties pas enkele maanden na de interceptie.

2.2

Notificaties bij import in de EU

2.2.1

Vondsten van schadelijke organismen
Het totaal aantal meldingen van zendingen die bij import onderschept werden
vanwege de vondst van een quarantaineorganisme, is in de gehele EU in 2010 ten
opzichte van 2009 met 16% afgenomen, van 1867 naar 1569. Ook Nederland heeft
in 2010 minder importzendingen afgekeurd dan voorgaande jaren. In 2010 werden
195 notificaties verstuurd vanwege de vondst van een quarantaineorganisme. In
15
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2008 en 2009 waren dit nog 666 en 275 notificaties; het aantal intercepties blijft
dus dalen. Opnieuw blijkt dat Nederland voor een belangrijk importerende lidstaat
relatief weinig intercepties meldt. Nederland meldt evenveel als Duitsland, maar
importeert zesmaal zoveel. In 2008 notificeerde Nederland 33% van het totaal
aantal vondsten in de EU, in 2009 was dit 15% en in 2010 12,5%.
Frankrijk meldt doorgaans de meeste intercepties, voornamelijk in groenten en fruit.
In 2009 werd het verschil met Nederland reeds gesignaleerd en daarom heeft de
nVWA onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken, door de intercepties van
Nederland te vergelijken met de intercepties door andere landen en deze naast de
handelsstromen te leggen.
Een verklaring zou kunnen zijn dat Nederland structureel een hogere kwaliteit
producten importeert dan diverse andere landen, maar dit is zeer lastig te
achterhalen omdat we de handelstromen van andere lidstaten niet goed kennen.
Daarom is gezocht naar andere mogelijke verklaringen.
Op basis van de fytorichtlijn worden lidstaten geacht om ook controles uit te voeren
op de afwezigheid van schadelijke organismen in producten die niet expliciet
genoemd staan in de bijlagen van de fytorichtlijn. Nederland doet dit niet
systematisch, terwijl andere landen zoals Frankrijk daar duidelijk meer aandacht aan
besteden. Frankrijk neemt ook maatregelen als in deze producten een schadelijk
organisme wordt gevonden. Dit kan het verschil met landen als Frankrijk deels
verklaren. Voorbeelden zijn paprika, tomaat en Mexicaanse koriander (Erynchium
foetidum). In deze producten worden met enige regelmaat organismen gevonden die
op de Europese IAI-lijst staan, met name niet-Europese Tephritidae (boorvliegen),
Bemisia tabaci en Liriomyza spp.
Bovendien blijkt dat lidstaten veel organismen niet determineren tot op het niveau
van de soortnaam. Er worden dan zendingen afgekeurd op basis van de vondst van
bijv. Thysanoptera of Tripidae, terwijl van de duizenden tripssoorten maar een paar
op de EU-quarantainelijst staan. Veel notificaties vermelden niet de volledige naam
van het organisme, terwijl Nederland altijd zorgt voor een volledige identificatie van
het gevonden organisme en in de regel alleen een zending afkeurt en notificeert in
geval daadwerkelijk sprake is van een schadelijk organisme dat genoemd staat in de
annexen van de fytorichtlijn. De meeste andere lidstaten determineren op het
niveau van familie of geslacht. Immers, er kan een specifiek genoemd schadelijk
organisme aanwezig zijn, maar er kan ook sprake zijn van een nieuw schadelijke
organisme dat nog niet genoemd wordt in de annexen van de fytorichtlijn.
Bovendien gaan lidstaten er van uit dat zendingen praktisch vrij moeten zijn van
andere schadelijke organismen. Hierdoor is het moeilijk om Nederland te vergelijken
met andere lidstaten waar het gaat om het aantal onderscheppingen.
De nVWA heeft ook kritisch gekeken naar de werkinstructies voor de
importinspecties. Nederland neemt bij snijbloemen en stekken een steekproef op
zendingsniveau, terwijl de FVO Nederland er al eerder op heeft gewezen dat dit niet
in lijn is met de fytorichtlijn. Er zou een steekproef moeten worden genomen van
elke partij in een zending. Wanneer er sprake is van een zending met een groot
aantal verschillende producten, kan het gebeuren dat niet alle producten worden
geïnspecteerd, waardoor mogelijk besmettingen worden gemist. Inspecteurs
proberen nu al om in ieder geval de risicoproducten altijd te inspecteren, maar toch
is besloten dat de instructie op dit punt op korte termijn dient te worden
aangescherpt.
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Ook voor de afzonderlijke organismen zijn er verklaringen voor de verschillen tussen
lidstaten, vanwege de verschillen in productstromen en verschillen in origine. De
volgende paragrafen van dit hoofdstuk gaan hier nader op in. Overigens is ook
geconcludeerd dat elke lidstaat haar eigen specialisme heeft: VK vindt veel Bemisia
tabaci, Frankrijk is vooral expert in boorvliegen en mineervliegen, Duitsland is goed
in het vinden van kevers en Nederland vindt de meeste Thrips palmi.
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Figuur 1. Top 10 van aan derde landen notificerende EU-lidstaten vanwege organismevondsten.
De EU-totalen staan in de legenda.

Import uit Thailand
De meeste EU-notificaties hadden betrekking op import uit Thailand, namelijk ruim
550 van de totaal 1569, waarvan 28 door Nederland. Frankrijk doet al jarenlang
meer dan de helft van het totaal aantal vondsten in producten uit Thailand. In
Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vormen de Thaise vondsten slechts
10% van het totaal. Ongeveer een derde van deze EU-vondsten uit Thailand betreft
Liriomyza-soorten, een derde tripssoorten en de rest Bemisia tabaci en nietEuropese Tephritidae (boorvliegen). De producten die regelmatig onderschept
worden zijn Momordica (bittere komkommer), Capsicum (hete peper), Erynchium
foetidum (Mexicaanse koriander), Solanum melongena (aubergine) en Ocimum
(basilicum).
De Europese commissie heeft daarom eind 2010 besloten maatregelen te treffen.
Herhaalde bezoeken van de FVO aan Thailand hebben niet het gewenste resultaat
gehad. Commissie en lidstaten hebben geconcludeerd dat Thailand blijkbaar niet in
staat is om te voldoen aan de eisen van de EU. Thailand heeft daarom te horen
gekregen dat een invoerverbod dreigt voor de vijf producten waarin regelmatig
schadelijke organismen worden aangetroffen. Opmerkelijk in dit verband is dat van
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de vijf producten er twee niet certificaat- en inspectieplichtig zijn, namelijk paprika
en Mexicaanse koriander.
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Figuur 2. Notificaties over organismevondsten per miljoen kilogram importvolume (excl. hout).

Notificaties in relatie tot importvolume
De relatie tussen het aantal intercepties en het importvolume geeft een ander beeld.
Hout is overigens buiten beschouwing gelaten omdat dit doorgaans om zeer grote
volumes gaat waardoor een vertekend beeld zou ontstaan. Nederland meldt ten
opzichte van het geïmporteerd volume weinig vondsten, in 2010 slechts 0,12
notificaties per miljoen kg geïmporteerd product. In 2009 was dit 0,16 notificaties
per miljoen kilogram geïmporteerd product. Het Verenigd Koninkrijk deed in 2010
0,15 notificaties per miljoen kg geïmporteerd product, vele malen lager dan
Frankrijk (2,27 notificaties per miljoen kilogram geïmporteerd product). De laatste
twee jaar zit Nederland dus dichter bij het Verenigd Koninkrijk dan bij Frankrijk.
De positie van Nederland ten opzichte van andere EU lidstaten
In deze paragraaf wordt beschreven welke organismen Nederland bij import
onderschepte. In 2010 werd 195 maal een notificatie naar een derde land gestuurd
vanwege de onderschepping van een of meerdere schadelijke organismen,
voornamelijk in snijbloemen. Omdat een notificatie betrekking kan hebben op
meerdere vondsten van organismen in meerdere partijen/producten, was het totaal
aantal gevonden organismen hoger: 219 vondsten. Ten opzichte van het totaal
aantal vondsten in 2009 (299) betekent dit een behoorlijke afname. Ook in de rest
van de EU is het totaal aantal vondsten overigens afgenomen, van 2341 vondsten
(1867 notificaties) naar 1813 vondsten (1569 notificaties). De meeste Nederlandse
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intercepties waren in snijbloemen uit Zimbabwe (41). Ook Thailand (28), Suriname
(33) en Kenia (20) ontvingen regelmatig een notificatie uit Nederland vanwege de
vondst van een schadelijk organisme.
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Figuur 3. Top 10 van door Nederland aan derde landen genotificeerde organismen.
In de legenda staan de totale aantallen per jaar.

De nVWA deed 15 van de 195 onderscheppingen bij controleacties van
postpakketten en bij passagiers op Schiphol. Tijdens een beperkt aantal controles
van passagiers uit o.a. Suriname werden regelmatig inspectieplichtige plantaardige
producten aangetroffen die besmet waren met quarantaineorganismen. Op basis van
de fytorichtlijn is het in principe toegestaan om voor eigen gebruik kleine
hoeveelheden inspectieplichtige plantaardige producten mee te nemen zonder een
fytosanitair certificaat, onder de voorwaarde dat er geen risico bestaat voor
verspreiding van schadelijke organismen. De vondst van quarantaineorganismen
(vooral Thrips palmi) in deze producten is gemeld aan de landen van origine, vooral
om ze te waarschuwen. In de discussie over de wijziging van de fytorichtlijn wordt
overigens gesproken over het inperken van deze uitzondering.
Nederland onderschept in vergelijking met andere landen veel Thrips palmi. Van de
de 82 meldingen in de EU (2010) waren er 42 van Nederland. Dit komt
waarschijnlijk doordat andere lidstaten de vondsten van trips niet op soortniveau
melden; het aantal onderscheppingen van Thysanoptera is in de EU namelijk wel
hoog. Ook is Nederland een van de weinige lidstaten die regelmatig Spodopterasoorten meldt. Deze soorten worden vooral aangetroffen in snijbloemen uit
Zimbabwe. Aangezien andere lidstaten veel minder snijbloemen importeren, is het
logisch dat zij weinig Spodoptera-soorten aantreffen.
In vergelijking met andere lidstaten vindt Nederland daarentegen al jaren erg weinig
niet-Europese Tephritidae (boorvliegen). Uit analyse is gebleken dat dit voornamelijk
19
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komt doordat Nederland de boorvlieg-gevoelige producten (exotische vruchten) in
bulk importeert per zeecontainer. Deze vruchten zijn nog niet rijp en daardoor
minder vaak (zichtbaar) door boorvliegen aangetast. Frankrijk importeert dergelijke
vruchten in kleinere hoeveelheden per vliegtuig. Deze vruchten zijn wél rijp en
daarin worden regelmatig zichtbare stadia van boorvliegen aangetroffen.
Het aantal vondsten van Liriomyza huidobrensis en L. trifolii is sterk gedaald, van
102 in 2008 naar nog maar 36 in 2010. In dit verband is het interessant te
vermelden dat Frankrijk in totaal 65 intercepties van Liriomyza in basilicum uit
Thailand heeft gemeld, tegen Nederland slechts één. Echter, het is onduidelijk welke
Liriomyza-soorten Frankrijk heeft aangetroffen. Mogelijk is er sprake van een
overschatting, omdat niet alle Liriomyza’s een quarantainestatus hebben.
NL heeft in 2010 in totaal 646 zendingen basilicum uit Thailand geïmporteerd en
geïnspecteerd. Dit is veel minder dan voorgaande jaren. In 2009 en 2008
importeerde NL nog ongeveer 1000 van deze zendingen. Het is niet duidelijk of dit
volume veel lager is dan het importvolume van Frankrijk. Wel duidelijk is dat de
fytosanitaire garantie die door Thailand wordt afgegeven niet op orde is; ook andere
lidstaten dan Frankrijk hebben regelmatig notificaties naar Thailand gestuurd. In
Zweden ging het om de helft van alle intercepties.
Nederland onderschepte opnieuw opmerkelijk weinig Bemisia tabaci: slechts 7
vondsten, terwijl dit er in 2007 nog 91 waren. Andere lidstaten onderscheppen wél
regelmatig Bemisia tabaci, voornamelijk uit Israël en Thailand (totaal 250). Israël
heeft behoorlijk geïnvesteerd in het verbeteren van de fytosanitaire garantie van
snijbloemen. Uit analyse van de handelsstroom blijkt dat snijbloemen uit Israël nu
via andere lidstaten de EU binnenkomen. De EU lidstaten melden vooral Bemisia in
Erynchium foetidum (Mexicaanse Koriander, 92) en basilicum (81), zowel uit
Thailand als uit Israël. Niet duidelijk is waarom Nederland in deze producten zo
weinig Bemisa tabaci vindt. De productstroom is identiek, de origine is gelijk en de
lidstaten determineren tot op soortniveau.
Net als vorig jaar is een analyse gemaakt van het aantal ingestuurde
importmonsters. Daaruit bleek dat in 2010 in totaal 685 monsters zijn ingestuurd,
voornamelijk door KCB (556) en Naktuinbouw (111), de twee keuringdiensten die de
meeste importinspecties uitvoeren. In 2009 waren dat er nog 982. Het aantal
inzendingen bij import bij de nVWA was in 2010 dus een stuk lager dan voorgaande
jaren, maar er worden bij Naktuinbouw jaarlijks nog ongeveer 500 ‘extra’ monsters
op het eigen laboratorium onderzocht; een behoorlijk deel van deze monsters heeft
een relatie met import. Bij een vermoeden van een quarantaineorganisme wordt
nVWA altijd ingelicht en worden monsters naar het NRC gestuurd.
Opvallend is dat er niet veel monsters worden ingezonden voor eigen oriëntatie, als
het gaat om geïmporteerd product. Er worden wel regelmatig monsters genomen
voor eigen oriëntatie (jaarlijks ongeveer 1000), maar niet in relatie tot import. In
voorgaande jaren moesten importpartijen worden vastgelegd bij het nemen van een
monster, ongeacht of dit voor eigen oriëntatie of vanwege vermoeden van een
quarantaineorganisme was. Inmiddels is dat al een jaar niet meer het geval en
zouden ook bij import regelmatig dergelijke monsters genomen moeten worden.
Notificaties over schadelijke organismen door overige EU lidstaten
De overige lidstaten hebben in 2010 in totaal 1445 notificaties over schadelijke
organismen gedaan. In 2009 waren dit er 1975. De belangrijkste organismen die zij
bij import meldden waren Bemisia tabaci, Tephritidae (boorvliegen), diverse soorten
trips, Liriomyza- en Spodoptera-soorten. Verreweg de meeste van deze Liriomyza20
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meldingen hadden te maken met import van basilicum en Mexicaanse koriander uit
Thailand.
Het aantal meldingen van trips (Thysanoptera + Thrips palmi ) was in 2010 lager
dan voorgaande jaren: 140 in 2010, in 2009 nog 245. Meestal is onbekend om
welke trips-soorten het gaat. De meeste tripsmeldingen hebben te maken met
import van orchideeën, bitterkomkommer en aubergine uit Thailand. Nederland vindt
in deze producten bijvoorbeeld Scirtotrips dorsalis, maar omdat deze trips alleen
gereguleerd is in Citrus-planten, worden deze partijen niet afgekeurd. Andere
lidstaten doen dit mogelijk wel.
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Figuur 4. Top 10 van door EU-lidstaten behalve Nederland genotificeerde organismen. In de
legenda staan de jaartotalen.

Tephritidae
Opvallend is dat andere lidstaten veel Tephritidae melden (boorvliegsoorten die
voorkomen in Europa), terwijl alleen de niet-Europese Tephritidae soorten
gereguleerd zijn, zoals Bactrocera dorsalis. De meeste lidstaten identificeren deze
boorvliegen niet op soortniveau maar keuren standaard af wanneer sprake is van
boorvliegen in niet-Europees product. Uit de database is niet goed te achterhalen of
er sprake was van Europese of niet-Europese soorten. Nederland identificeert wél op
soortniveau en keurt niet af als het niet om een quarantaineorganisme gaat,
bijvoorbeeld bij Ceratitis capitata, de Middellandse-Zeevlieg, die in Zuid-Europa
voorkomt en als Europese soort niet gereguleerd is.
Schadelijke nematoden in aanhangende grond
Verschillende lidstaten waaronder België, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk bemonsteren aanhangende grond in geïmporteerde planten,
vooral om te zoeken naar nematoden. In totaal zijn er in 2010 93 vondsten gemeld
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van diverse tropische nematoden en Meloidogyne-soorten, waarvan 29 door het
Verenigd Koninkrijk, 28 door België en 16 door Tsjechië. Nederland heeft als
experiment in 2010 een aantal monsters genomen van aanhangende grond, waarbij
3 keer nematoden zijn aangetroffen. Het ging vooral om planten en bonsaïs
afkomstig uit China (36), Japan (45) en Vietnam (16). De EU-regelgeving vereist dat
het groeimedium van de planten een effectieve behandeling tegen schadelijke
nematoden heeft ondergaan. De vondst van nematoden is aanleiding om te
veronderstellen dat deze vereiste behandeling niet effectief is geweest, en is
daarmee reden om de vondst te notificeren aan land van herkomst. Gelet op het
hoge aantal vondsten door andere lidstaten, kan overwogen worden om bij import
systematisch een percentage monsters te nemen van aanhangende grond en
standaard af te keuren indien daarin plantparasitaire nematoden worden gevonden.
Onderscheppingen in zaad
Het aantal onderscheppingen bij de import van zaad in de EU is in 2010 behoorlijk
toegenomen van 360 in 2009 naar 405 in 2010. Vooral Frankrijk, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk hebben veel zaadimporten geweigerd. De meeste
onderscheppingen (bijna 300) werden gedaan omdat de juiste bijschrijving of het
fytosanitair certificaat ontbrak. In 105 gevallen werd zaad onderschept bij de
controle van postpakketten, vooral uit de VS. Opvallend vaak ontbrak het certificaat
voor zaaizaad van maïs (100), tomaten (72) of paprika (65). In slechts 16 gevallen
werd een schadelijk organisme aangetroffen en in 12 gevallen was dit een
organisme dat alleen na toetsen van het zaad kan worden aangetroffen (bacterie,
virus). Nederland toetst zaad niet bij import, maar Duitsland, Denemarken, Frankrijk
en Italië doen dit wel, systematisch dan wel steekproefsgewijs. Er is bijvoorbeeld
tweemaal Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis aangetroffen in
tomatenzaad en paprikazaad uit resp. Thailand en China. Ondanks het lage aantal
vondsten kan geconcludeerd worden dat de maatregelen die van kracht zijn
blijkbaar niet voldoende garantie geven en dat het toetsen van zaad bij import extra
zekerheid kan bieden om insleep van besmettingen te voorkomen. Maar vooral is
het een signaal aan de sector om extra alert te zijn op de productie van
tomatenzaad en paprikazaad in landen waar Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis voorkomt.
2.2.2

Overige notificaties
Van de totaal ruim 6400 importnotificaties (EU-breed), hadden 1569 de vondst van
een of meerdere organismen als reden. De andere notificaties gingen over
documentfouten (2571), het niet voldoen aan bijzondere eisen (1835) voor
verpakkingshout en de import van verboden producten (284).
Controle op Document- en identiteitfouten
Nederland stuurde relatief veel notificaties vanwege documentfouten, namelijk 521.
Dit waren vooral notificaties vanwege het ontbreken van het fytosanitair certificaat
of het onjuist invullen van het certificaat (fouten in aantallen, botanische naam, etc).
Nederland heeft de afgelopen jaren duidelijk meer aandacht besteed aan
documentcontrole, zoals blijkt uit het aantal notificaties. Dit heeft te maken met een
aanbeveling van de FVO uit 2008, gericht op op documentcontrole inclusief de
bijschrijvingen. De controle op bijschrijvingen is in 2010 serieus aangepakt. Landen
die structureel fouten maken zijn hierover per brief ingelicht. De volgende stap is het
weigeren van een zending en het notificeren van de fout aan het betreffende land.
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Figuur 5. Top 10 van aan derde landen notificerende EU-lidstaten vanwege document- en
identiteitfouten. In de legenda staan de jaartotalen voor de hele EU.

Controle op verpakkingshout
Nederland behoort niet tot de landen die veel verpakkingshout onderscheppen dat
niet voldoet aan de EU-eisen (= ontbreken merkteken ISPM 15). Wel is het aantal
intercepties in Nederland in 2010 verdubbeld, terwijl dit in veel andere lidstaten is
afgenomen. Echter, gelet op het feit dat Rotterdam voor de EU een van de
belangrijkste importhavens is, is het aantal intercepties (32) nog steeds erg laag. In
de EU moet verpakkingshout steekproefsgewijs worden geïnspecteerd. In Nederland
wordt deze inspectie in de regel pas uitgevoerd nadat zendingen zijn geïmporteerd
en voor EU-verkeer vrijgegeven, omdat ingrijpen in het grootschalige logistieke
proces in Nederlands erg lastig is. De FVO heeft Nederland er in 2009 op gewezen
dat de inspectie van verpakkingshout in Nederland onvoldoende is. Het aantal
inspecties is daarom in 2010 verhoogd, maar het aantal intercepties is beperkt
gebleven. Het zou kunnen dat het verpakkingshout dat via Nederland de EU
binnenkomt beter aan de eisen voldoet, maar erg waarschijnlijk is dat niet. Vooral
Duitsland en Letland melden veel vondsten van verpakkingshout dat niet voldoet
aan de eisen. Dit verpakkingshout komt uit veel landen, maar vooral uit China, de
VS en Rusland.
Controle op verboden producten
In de EU is de import van sommige specifieke planten en producten afkomstig uit
derde landen verboden. Nederland controleert sinds 2009 extra goed op de import
van verboden producten, die regelmatig worden onderschept. De koppeling tussen
de ICT-systemen CLIENT Import van de nVWA en Sagitta Invoer van de douane
heeft er voor gezorgd dat Nederland meer verboden artikelen onderschept. Dit zijn
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vooral Citrus-vruchten met blad, vaak afkomstig uit Thailand en meegenomen door
passagiers. Daarnaast worden met enige regelmaat Solanaceae onderschept. Andere
lidstaten onderscheppen vooral regelmatig druivenplanten of -bladeren (Vitis),
vooral uit Turkije.
2.3

Notificaties over export vanuit Nederland
Onderscheppingen door derde landen
Nederland ontving over 2010 in totaal 281 notificaties van derde landen, om één of
meerdere redenen. In 180 gevallen ging het om de vondst van een schadelijk
organisme, in de overige gevallen ging het om documentfouten en de aanwezigheid
van grond. Van deze 180 notificaties hadden er 111 betrekking op de vondst van
een organisme in Nederlands product. Dit is 63% van de intercepties, terwijl dit in
2009 slechts 42% was. De overige notificaties gingen over vondsten in buitenlands
product dat via Nederland was doorgevoerd, met een export- of re-exportcertificaat. Het totaal aantal meldingen over schadelijke organismen was in 2010
hoger dan in 2009 en 2008.
Het aantal notificaties vanwege aanhangende grond lag in 2010 met 24 ongeveer op
hetzelfde niveau als vorig jaar. De helft van deze notificaties kwam uit Canada, de
andere helft uit Japan. Opvallend is dat de meeste vondsten van grond door Japan
geen betrekking meer hebben op bloembollen, maar op groente: vooral in prei wordt
regelmatig grond aangetroffen. De in 2008 ingevoerde aanscherping van het
Nederlandse inspectiesysteem voor bloembollen heeft er duidelijk toe bijgedragen
dat er in bloembollen vrijwel geen grond meer wordt gevonden. Het valt te
overwegen de exportinspecties van groenten en fruit op de grondnorm aan te
scherpen.

Tabel 1. Van derde landen ontvangen notificaties over product met een Nederlands fytosanitair certificaat
Reden voor notificatie

Aantal notificaties per jaar

Origine NL

2008

2009

2010

2010

148

160

180

111

49

19

24

22

101

24

23

20

Overig

56

58

75

52

Totaal

354

261

281

192

Vondst organisme
Grond
Voldoet niet aan ISPM 15

De notificaties kwamen uit 25 verschillende derde landen. Vergeleken met 2009 is
dit een opmerkelijke toename; in 2009 ontving Nederland notificaties uit 13
verschillende landen. De meeste intercepties werden gemeld door Rusland (45),
Israël (46) en Taiwan (45). Het organisme dat met grote regelmaat werd
aangetroffen was Frankliniella occidentalis in snijbloemen en groenten en fruit. Maar
liefst 63 van de 184 organismenotificaties betroffen deze trips, overigens voor een
groot deel in producten die niet in Nederland geproduceerd waren (49 van de 63).
Voor het importerende land maakt dat natuurlijk niet uit; Nederland geeft de
garantie af dat het product vrij is van dit organisme, ongeacht de origine van het
product. Aangezien Frankliniella geen Europese quarantainestatus heeft, kunnen
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besmette producten geïmporteerd worden en deze worden blijkbaar tijdens de
exportinspectie niet altijd opgemerkt.
Tabel 2. Vondsten van schadelijke organismen door derde landen in 2010
Notificerend land

Schadelijk organisme

Algerije

Erwinia carotovora

EU Q-status
-

Aantal
1

Algerije

Helminthosporium solani

-

1

Algerije

Streptomyces

-

1

China

Arabis mosaic virus

IIAII

2

China

Erwinia chrysanthemi

IIAII

1

Egypte

Helminthosporium solani

-

1

Egypte

Ralstonia solanacearum

IAII

1

Indonesië

Strawberry latent ringspot virus

IIAII

1

Iran

Nematoden

-

1

Israël

Aphelenchoides fragariae

-

2

Israël

Aphididae

-

1

Israël

Aphis gossypii

-

1

Israël

Bacillus sp.

-

1

Israël

Bacterie (identiteit onbekend)

-

1

Israël

Deroceras reticulatum

-

1

Israël

Endrosis sarcitrella

-

1

Israël

Eupodidae spp.

-

1

Israël

Frankliniella occidentalis

-

1

Israël

Fusarium oxysporum

-

1

Israël

Idiopterus nephrelepidis

-

1

Israël

Kluyvera sp.

-

1

Israël

Limothrips ceralium

-

1

Israël

Myzus ascalonicus

-

1

Israël

Noctua pronuba

Israël

Onkruidzaden

-

1

Japan

Delia radicum

-

5

Japan

Heterodera schachtii

-

2

Marokko

Helminthosporium solani

-

18

Noorwegen

Bemisia tabaci

IB/IAI

1

Noorwegen

Eriosoma lanigerum

-

1

Noorwegen

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

2

Russische Federatie

Ambrosia spp.

-

1

Russische Federatie

Frankliniella occidentalis

-

28

Russische Federatie

Frankliniella schultzei

-

Russische Federatie

Globodera rostochiensis

IAII

Servië

Bemisia tabaci

IB/IAI

1

Zuid-Afrika

Drosophila spp.

-

8

Canarische Eilanden

Frankliniella schultzei

-

2

Canarische Eilanden

Liriomyza spp.

IAI

1

Taiwan

Aphelenchoides spp.

-

4

Taiwan

Ditylenchus spp.

IIAII

Taiwan

Frankliniella occidentalis

-

28

Taiwan

Nasonovia ribisnigri

-

3

Taiwan

Rhizoglyphus echinopus

-

1

Taiwan

Rhizoglyphus robini

-

5

Taiwan

Rhizoglyphus spp.

-

3

Thailand

Acarina

-

1

Turkije

Frankliniella occidentalis

-

1

1

2
14

1
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Notificerend land

Schadelijk organisme

Turkije

Pepino mosaic virus

EU Q-status
2003/64/EC

Aantal
1

Turkije

Potato leafroll virus

IAI1)

2

Turkije

Potato virus A

IAI1)

1
1

Turkije

Potato yellow dwarf virus

-

Turkije

Xanthomonas arboricola pv. pruni

IIAII

1

Oekraïne

Frankliniella occidentalis

-

5

Oekraïne

Frankliniella schultzei

-

1

Verenigde Staten

Agromyzidae

-

2

Verenigde Staten

Macrolophus sp.

-

2

Verenigde Staten

Thrips tabaci

-

Totaal
1)

1
177

Alleen niet-Europese isolaten

Russische Federatie
Nederland ontvangt al meerdere jaren achtereen de meeste notificaties uit de
Russische Federatie, maar dit jaar is het aantal notificaties sterk gedaald van 132 in
2009 naar 44 in 2010. Dit komt vooral door de afname bij Frankliniella occidentalis
en Bidens pilosa (onkruidzaad). In 2010 werden ‘slechts’ 28 vondsten van
Frankliniella occidentalis in groenten en fruit gemeld, terwijl dit er in 2009 nog 52
waren. Het aantal vondsten van Bidens pilosa in sojameel daalde van 13 in 2009
naar 0 in 2010. Hoewel het aantal intercepties voor deze twee organismen daalde,
nam Rusland in maart 2010 toch ingrijpende maatregelen. Vanaf 1 mei 2010
accepteerde Rusland geen zendingen meer die geïnspecteerd waren door het KCB,
en werden vier bedrijven op een zwarte lijst geplaatst. Hierop heeft de nVWA samen
met de sector een actieplan opgesteld, dat erop gericht is om de kans op
intercepties vanwege F. occidentalis tot een minimum te beperken. Belangrijk
element in dit actieplan is de eis dat producten met een hoog risicoprofiel geteeld
moeten worden in productieplaatsen die vrij zijn van dit organisme. Aangezien veel
van deze producten niet aan die eis kunnen voldoen, worden deze niet meer voor
Rusland gecertificeerd. Rusland vond het actieplan echter niet voldoende, waardoor
in 2010 nog niet volgens dit plan werd gewerkt. De meeste exporteurs hebben
echter sinds maart 2010 geen producten met een hoog risicoprofiel meer
geëxporteerd. Mede als gevolg daarvan en vanwege het feit dat KCB veel minder
producten kreeg aangeboden voor inspectie, zijn er sindsdien geen Frankliniellanotificaties meer ontvangen.
Nieuw in 2010 waren de 14 notificaties uit de Russische Federatie vanwege de
vondst van Globodera rostochiensis (AM) -cysten in consumptieaardappelen. Voor
Rusland geldt deze nematode ook voor consumptieaardappelen als
quarantaineorganisme. De vele meldingen hebben eind 2010 geleid tot een
aanscherping van de eisen voor de monstername van aanhangende grond en de
eisen voor het bewaken van de identiteit, ook bij re-export van aardappelen
afkomstig uit andere lidstaten. Een deel van de notificaties had namelijk betrekking
op aardappelen afkomstig uit andere lidstaten.
Taiwan
Het aantal notificaties door Taiwan is opnieuw toegenomen, van 31 in 2009 naar 45
in 2010. Verreweg de meeste gingen over F. occidentalis in snijbloemen (22) en
groenten en fruit (9). Taiwan heeft Nederland herhaaldelijk gevraagd om betere
garanties, dus de toename van het aantal intercepties is zorgelijk. De inspectie van
snijbloemen is al aangescherpt: inmiddels worden alle partijen in een zending
geïnspecteerd. Voor groenten en fruit geldt echter dat slechts 25% van de partijen
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in een zending wordt geïnspecteerd. Overwogen zou kunnen worden om dit te
verhogen naar 100%. Ook zou overwogen kunnen worden om voor de
risicoproducten de eisen te verzwaren, analoog aan het systeem dat voor de
Russische Federatie geldt.
Israël
Het aantal notificaties vanuit Israël (37) is al jaren vrij hoog; in 2008 en 2009 45 en
46. De meeste notificaties gaan over documentfouten: 20 van de 37 in 2010.
Nederland kan de door Israël vereiste bijschrijvingen in veel gevallen niet afgeven,
en wijkt daarmee af van de invoervergunning. Israël accepteert deze zendingen wel,
maar stuurt een notificatie omdat er niet wordt voldaan aan de eisen die op de
invoervergunning staan. Dit betreft een door Israël geaccepteerde werkwijze,
waarover bilateraal afspraken zijn gemaakt. De 17 genotificeerde intercepties van
schadelijke organismen zijn zeer divers van aard: nematoden, insecten en
schimmels in verschillende producten. In de meeste gevallen worden besmette
partijen na behandeling alsnog geaccepteerd.
Aardappel
Er waren dit jaar opvallend veel notificaties over schadelijke organismen in
aardappelen: 28 in pootgoed en 14 in consumptieaardappelen. In 2009 waren dit er
slechts 11. Uit de gegevens blijkt dat een toenemend aantal landen scherp
inspecteert, vooral op pootaardappelen. Intercepties werden gemeld door Marokko
(18) , Israël, Rusland (14), Turkije (5), Algerije (3) en Egypte (2). Het gaat vaak om
organismen die in Nederland gezien worden als kwaliteitsorganismen en waarvoor
bij ons zekere toleranties gelden, bijvoorbeeld zilverschurft. Echter, bij export
moeten voor deze organismen toch nultoleranties worden aangehouden.
Ten aanzien van Marokko heeft de nVWA geconstateerd dat er sprake was van een
plotselinge verandering in het aantal afkeuringen op zilverschurft, terwijl de
invoereisen niet waren gewijzigd. Het vermoeden bestond dat er sprake was van een
gewijzigde inspectiemethodiek, hetgeen tijdens een overleg tussen
vertegenwoordigers van het Ministerie van EL&I en het Marokkaanse Ministerie van
Landbouw begin 2010 door de Marokkaanse autoriteit werd ontkend. Collega EUlidstaten ondervonden vergelijkbare problemen. Naar aanleiding van de ontstane
problemen heeft nVWa de instructie voor zilverschurft-inspecties aangepast. Dit
organisme kan zich gedurende de tijd tussen inspectie en aankomst in het land van
bestemming nog verder ontwikkelen, waardoor de kans bestaat dat partijen die bij
verzending voldeden aan de norm op het moment van aankomst in Marokko niet
meer voldoen. In de instructie wordt hiermee nu meer rekening gehouden.
Egypte trof eenmaal bruinrot aan tijdens de teelt van aardappelen. In het
Nederlandse pootgoed was geen bruinrot aangetroffen, maar de vondst in de teelt
was voor Egypte toch aanleiding om het pootgoed aan te wijzen als de
besmettingsbron. De nVWA heeft de vondst uitvoerig onderzocht maar kon deze niet
bevestigen. Daarom heeft de nVWA een bezoek gebracht aan Egypte om de kwestie
ter plekke te onderzoeken en te bespreken. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat de
bron voor de bruinrotbesmetting niet kon worden vastgesteld.
2.3.1

Onderscheppingen door EU-lidstaten in intern verkeer
EU-lidstaten stuurden elkaar 443 notificaties over intern verkeer, waarvan 170
vanwege de vondst van een EU-quarantaineorganisme.
Nederland ontving in 2010 van EU-lidstaten 91 notificaties, waarvan 63 vanwege de
vondst van een EU-quarantaineorganisme, en de overige omdat het plantenpaspoort
ontbrak of onvolledig was. Dit is veel minder dan in 2009, toen Nederland uit andere
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lidstaten 160 notificaties ontving, waarvan 141 vanwege de vondst van een EUquarantaineorganisme.
Van de 63 notificaties vanwege de vondst van een organisme waren er 32 afkomstig
van het Verenigd Koninkrijk. Het aantal notificaties van Bemisia tabaci was lager dan
in 2009, maar nog steeds hoog: 23, met name uit het Verenigd Koninkrijk. In 2009
waren het er 30. Net als in 2009 waren het voornamelijk intercepties op potplanten
(eindproduct) en in één geval in teeltmateriaal. Anders dan vorig jaar was al dit
materiaal van Nederlandse origine.
Nederland stuurde zelf 9 notificaties naar andere lidstaten, waarvan één vanwege de
vondst van een schadelijk organisme: Dryocosmus kuriphilus in Castanea afkomstig
uit Italië.

Tabel 3. Van andere EU-landen ontvangen notificaties over schadelijke organismen in product verhandeld via
Nederland
Notificerend land

Schadelijk organisme

Q-status EU

België

Chrysanthemum stunt viroid

IIAII

1

België

Citrus exocortis viroid

-

1

Aantal

België

Ditylenchus dipsaci

IIAII

2

België

Opogona sacchari

IAII

1

België

Tomato apical stunt viroid

EPPO Alert List

6

België

Tomato chlorotic dwarf viroid

-

1

Estland

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

1

Finland

Bemisia tabaci

IAI

1

Finland

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

3

Ierland

Pepino mosaic virus

2003/64/EC

2

Ierland

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

1

Letland

Pepino mosaic virus

2003/64/EC

2

Letland

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

1

Polen

Pepino mosaic virus

2003/64/EC

8

Slovenië

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Verenigd Koninkrijk

Bemisia tabaci

IAI

1
22

Verenigd Koninkrijk

Helicotylenchus dihystera

-

Verenigd Koninkrijk

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

2
1

Verenigd Koninkrijk

Pratylenchus brachyurus

-

1
1

Verenigd Koninkrijk

Rotylenchulus reniformis

-

Verenigd Koninkrijk

Spodoptera litura

IAI

1

Verenigd Koninkrijk

Spodoptera sp.

-

1

Verenigd Koninkrijk

Tomato chlorotic dwarf viroid

-

1

Verenigd Koninkrijk

Tylenchorhynchus sp.

-

1

Zweden

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Totaal

2.4

1
64

Conclusies
De EU lidstaten hebben in 2010 bij elkaar 1569 meldingen gedaan van de vondst
van een of meerdere quarantaineorganismen in importzendingen uit derde landen.
In 2009 waren dit er nog 1867, een afname met ongeveer 16%. Nederland meldde
195 intercepties van quarantaineorganismen, in 2009 waren dit er 275, een afname
met 30%. Nederland was in 2010 verantwoordelijk voor 12,5% van de intercepties,
terwijl dit in 2009 nog 15% was en in 2008 zelfs ruim 30%. Verreweg het grootste
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aantal intercepties in de EU heeft betrekking op snijbloemen, groenten en fruit uit
Thailand. Dit geldt echter niet voor Nederland. De meeste intercepties in Nederland
hebben betrekking op import van snijbloemen uit Zimbabwe.
Uit nadere analyse is gebleken dat er een aantal oorzaken is voor het feit dat
Nederland in vergelijking met sommige andere lidstaten weinig vondsten meldt.
Deze zijn:
Nederland meldt alleen vondsten van quarantaineorganismen in
inspectieplichtig product, andere landen kijken ook naar nietinspectieplichtige producten en vinden daarin quarantaineorganismen
De meeste lidstaten determineren vondsten van schadelijke organismen niet
tot op soortniveau
Nederland importeert weinig tot geen rijpe vruchten en vindt daardoor
weinig Tephritidae
De monstername bij import is bij snijbloemen en stekken gebaseerd op de
grootte van de zending; er wordt geen steekproef genomen per partij of
product terwijl 2000/29/EG dit wel vereist. Mogelijk worden hierdoor
besmette partijen gemist.
Wat betreft de notificaties vanwege andere redenen kan worden geconcludeerd dat
Nederland in 2010 veel aandacht heeft besteed aan documentcontrole, en dat de
controle op verpakkingshout is verbeterd, maar dat het aantal controles en
onderscheppingen nog ver achterblijft bij andere lidstaten.
Uit het overzicht van notificaties ontvangen uit andere landen (exportnotificaties)
blijkt dat het aantal meldingen van de vondst van schadelijke organismen is
toegenomen van 160 in 2009 naar 180 in 2010. Het totaal aantal notificaties is
afgenomen, vooral vanwege de sterke daling van het aantal notificaties over
verpakkingshout dat niet voldeed aan ISPM 15. Het grootst aantal notificaties ging
over Frankliniella occidentalis, overigens voor een groot deel in buitenlands product.
Naast de Russische Federatie meldt ook Taiwan met enige regelmaat de vondst van
deze soort. Aangezien bekend is welke producten een hoog risicoprofiel hebben, zou
Nederland extra maatregelen kunnen overwegen.
Zorgelijk is de toename van 11 naar 42 notificaties over aardappelen. Een
toenemend aantal landen controleert scherp op Nederlandse aardappelen, zowel
consumptie als pootgoed. Hoewel er diverse logische verklaringen zijn voor deze
toename, is het zaak om in 2011 extra alert te zijn tijdens exportinspecties van
aardappelen.
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Bloemisterij

In dit rapport vallen onder bloemisterij de snijbloemen, kamerplanten (potplanten)
en perkplanten voor buiten, inclusief het uitgangsmateriaal en de stekken van deze
gewassen. De belangrijkste snijbloemen zijn roos, chrysant, tulp en gerbera. Bij de
voor pot- en perkplanten gaat het om veel meer plantensoorten. De vaste planten
vallen onder het hoofdstuk Groene ruimte en boomkwekerij.
3.1

Sectorbeeld
De bloemisterij herstelde zich in 2010 grotendeels van de kredietcrisis. De
internationale handel in bloemisterijproducten deed het beduidend beter dan de
Nederlandse productieteelt, die was nog steeds niet kostendekkend (LEI Binternet
gegevens landbouw 2007-2010). Het aantal productiebedrijven en het areaal namen
opnieuw af, zowel bij snijbloemen als bij pot- en perkplanten. Dit is het gevolg van
de slechte bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren. De handel deed het beter. Het
gaat dan om de import door Nederlandse bedrijven van snijbloemen uit Afrika en
Zuid-Amerika, die worden afgezet in de EU en daarbuiten.

Herkomst bloemisterijimporten (kg)
Rest Europa
1%

Midden Oosten
3%

Bestemming bloemisterijexporten (kg)
Noord Amerika
1%

Midden Oosten
1%

Noord Amerika
1%
EU
30%

Verre Oosten
8%

Rest Europa
10%

Latijns Amerika
27%

Afrika
30%

EU
88%

Brutoproductiewaarde
(M€)

Aantal bedrijven
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Figuur 8. De Nederlandse bloemisterijsector in cijfers (Bronnen: CBS-Statline (arealen en aantal
bedrijven), LEI Actuele Ontwikkelingen 2010 (brutoproductiewaarde) en Eurostat (import en
export)
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Samenvatting inspectieresultaten

Tabel 4. Samenvatting inspectieresultaten voor EU-quarantaineorganismen in de bloemisterij in 2010 (aantallen
besmette partijen)
Organisme

Qstatus

Import

Import

NOI's

snijbloemen

planten en

aan 3e

Teelt

Plantenpaspoort

NOI's
product

stekken

landen

Bemisia tabaci

IB/IAI

2

3

4

-

1

NL FC
25

Helicoverpa

IIAII

-

-

1

-

2

-

IIAII

29

-

29

-

-

-

armigera
Liriomyza
huidobrensis
Liriomyza sativae

IAI

1

-

1

-

-

-

Liriomyza trifolii

IIAII

6

-

6

-

-

-

-

-

2

Meloidogyne

2

chitwoodi
Opogona sacchari

IAII

-

2

2

1

-

1

Potato spindle tuber

IAI

-

-

-

-

1

-

viroid
Ripersiella hibisci

IAII

-

2

2

-

-

Spodoptera littoralis

IAII

58

1

52

-

-

-

Spodoptera litura

IAI

4

3

5

-

-

1

Thrips palmi

IAI

11

-

9

-

-

-

Tobacco ringspot

IAI

-

-

-

4

-

-

Q-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

111

12

113

6

6

27

virus
Xanthomonas
axonopodis pv.

waardig

dieffenbachiae
Xiphinema

IAI

americanum s.l.
Totaal

Plantenpaspoort
6 vondsten
Import Bloemisterij
123 vondsten

Export
Geen Q-cijfers
Eindteelt
6 vondsten

113
notificaties

27
notificaties

Figuur 9. Aantal vondsten van Q(waardige) organismen in de bloemisterijketen in 2010.
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Import
In 2010 werden ca. 95.000 importinspecties aan bloemisterijproducten uitgevoerd.
De boomkwekerij is hierbij inbegrepen. Daarnaast vielen ca. 70.000 inspectieaanvragen vrij vanwege reduced checks. Voor 2009 betrof dit 84.500 resp. 78.500.
In 2010 werd in de importinspecties 123 keer een schadelijk organisme
aangetroffen. Dat is de helft minder dan het voorgaande jaar. De daling over de
jaren zet daarmee voort (2007: 948; 2008: 880; 2009: 271; 2010: 123).
De top van vondsten werd gevormd door de ’vaste’ organismen bij bloemisterijimport, Spodoptera littoralis (59 vondsten), Liriomyza huidobrensis (29), Thrips
palmi (11), Spodoptera litura (7), Liriomyza trifolii (6) en Bemisia tabaci (5). Deze
zes organismen omvatten ca. 95 % van de totale vondsten bij import. Andere
organismen werden hooguit één of twee keer aangetroffen.

Canarische Eilanden
3%

Zambia
3%

Overig
6%

Israël
4%

Zimbabwe
38%

Oeganda
5%
India
5%

Thailand
9%

Ecuador
11%

Kenia
16%

Figuur 10. Herkomstlanden van tijdens importinspecties besmet bevonden bloemisterijpartijen
(n=123)
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Figuur 11. De belangrijkste quarantaineorganismen in importproducten, naar herkomstland
(n=123)
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0
Zimbabwe Oeganda

Kenia

Zambia

Israël

Tanzania Ethiopië C an. Eil. Malawi

Burundi Z Afrika Rwanda Marokko

Figuur 12. Spodoptora littoralis in bloemisterijimporten, periode vlnr 2007-2010
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Figuur 13. Liriomyza huidobrensis in bloemisterijimporten, periode vlnr 2007-2010
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Figuur 14. Thrips palmi in bloemisterijimporten, periode vlnr 2007-2010
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Figuur 15. Liriomyza trifolii in bloemisterijimporten, periode vlnr 2007-2010
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Teelt
De nVWA inspecteert binnen het programma fytobewaking de Nederlandse
bloemisterijbedrijven op de aanwezigheid van bepaalde schadelijke organismen. Dit
gebeurt vanwege een Europese meldingsverplichting, vaak na een uitbraak, omdat
de nVWA zelf het risico aanzienlijk vindt of om de pest status te onderbouwen. In
2010 werden in dit kader 897 bloemisterijbedrijven bezocht.

Tabel 5. Programma fytobewaking 2010 in de bloemisterij (aantal inspecties).
Gewas

Schadelijk organisme

Aantal
locaties

Alstroemeria

Alstroemeria necrotic streak virus

28

Anthurium

Ralstonia solanacearum ras 1 en Xanthomonas axonopodis pv.

93

dieffenbachiae
Chrysant onder glas

Helicoverpa armigera, Spodoptera frugiperda/eridania/litoralis/litura, Thrips

129

palmi en Chrysanthemum stem necrosis virus
Curcuma

Ralstonia solanacearum ras 1

Cyclamen

Spodoptera frugiperda/eridania/litoralis/litura

25

Pseudomonas caryophylli/Burkholderia caryophylli, Helicoverpa armigera

62

Dianthus (anjer) onder glas

9

en Spodoptera frugiperda/eridania/litoralis/litura
Euphorbia pulcherrima

Melampsora euphorbiae en Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola

51

Ficus

Thrips palmi

70

Gerbera

Helicoverpa armigera

36

Impatiens

Plasmopara obducens

5

Orchidaceae

Thrips palmi

Palmen

Diocalandra frumenti, Paysandisia archon, Rhynchophorus ferrugineus1),

33
112

Rhynchophorus palmarum en Sufetula spp /Sufetula diminutalis
Pelargonium zonale

Helicoverpa armigera, Ralstonia solanacearum ras 3 biovar 2 en

81

Spodoptera frugiperda/eridania/litoralis/litura
Rosa

Scirtothrips dorsalis

Rosa - Uitgangsmateriaal

Meloidogyne enterolobii en Scirtothrips dorsalis

134

Vegetatief vermeerderde

Potato spindle tuber viroid1) en andere Pospiviroiden

9
20

bloemisterijgewassen
Totaal

897

1)

Europese meldingsverplichting

overig

5

Puccinia horiana

2

Meloidogyne chitwoodi

2

Bemisia tabaci

2

Tobacco ringspot virus

4
0

1

2

3

4

5

6

Aantal vondsten 2010

Figuur 16. De Q(waardige) organismen die in de teelt van bloemisterijgewassen het meest
werden aangetroffen
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Tobacco ringspot virus in Phlox
In het najaar van 2009 werd in de fytobewaking TRSV gevonden in een partij Phlox.
Op deze partij zijn maatregelen opgelegd. Van het betreffende ras werd vervolgens
een aantal partijen op verschillende bedrijven onderzocht. Dit leverde opnieuw een
vondst op. De conclusie was dat het virus symptoomloos aanwezig kan zijn in Phlox,
maar dat de besmetting zich beperkt tot via stek vermeerderde nateelt. Dit was te
verwachten omdat de vector Xiphinema (americanum-groep) niet in Nederland
voorkomt. Omdat het risico beperkt was en op dat moment in het seizoen de
planten naar de markt zouden gaan, werd geen nadere tracering uitgevoerd.
TRSV-besmettingen in vegetatief vermeerderde Phlox-lijnen kunnen dus lange tijd
onopgemerkt blijven, waardoor besmet materiaal op meerdere bedrijven terecht kan
komen. Incidenteel vindt de nVWA bij routinecontroles met labonderzoek een
besmetting en legt het betreffende bedrijf dan een maatregel op. Dit leidt tot
willekeur, omdat de besmettingen bij andere bedrijven buiten beeld blijven. Deze
situatie is uiteraard ongewenst. Daarom is de nVWA naar aanleiding van de
vondsten een discussie aangegaan met de vaste plantensector over de wenselijkheid
van betere garanties voor schoon uitgangsmateriaal. Ook de sector ziet het belang
van gezond uitgangsmateriaal, de discussie spitst zich toe op de mate en het tempo
waarin verbreed moet worden naar andere cultivars, soorten en gewassen. Deze
discussie wordt in 2011 voortgezet.
Omdat de vector Xiphinema die ook nieuwe schadelijke nepovirussen kan
binnenbrengen in Nederland niet voorkomt, is het belangrijk om introductie via
grond te voorkomen. In dit kader heeft het team toezicht en transport in het
vrachtgebouw van Schiphol grond in beslag genomen afkomstig uit Suriname. De
grondmonsters waren bestemd voor grondmechanisch onderzoek. De nVWA vond in
de grond Xiphinema-nematoden behorend tot de americanum groep. Om dezelfde
reden wordt bij import van bonsaïs met grond uit Azië de grond onderzocht op
Xiphinema. Ook via andere routes met import van grond, in dit geval vanuit ZuidAmerika, blijken quarantainenematoden de EU binnen te kunnen komen.

Helicoverpa in Pelargonium
Begin 2010 vond Naktuinbouw Helicoverpa in Pelargonium. De besmette partijen en
de direct aangrenzende partijen werden opgeruimd. De vondst was terug te leiden
naar het bedrijf van herkomst in Kenia. Dit bedrijf had het stekmateriaal
geproduceerd in kassen waarvan een deel niet begaasd was; de besmette planten
waren juist uit dit deel afkomstig. De actie van de nVWA bestond eruit partijen
oorspronkelijk afkomstig uit niet begaasde kassen alleen na grondige inspectie vrij
te geven; de periode van intensieve inspectie duurde een aantal weken, vanwege de
levenscyclus van het insect. Afnemers werden geïnformeerd over vertraagde
aflevering, met vermelding van de redenen.
Potato spindle tuber viroid en andere pospiviroïden
De nVWA heeft in 2010 net zoals voorgaande jaren een survey uitgevoerd naar
viroïden in sierteeltgewassen. Honderd monsters zijn hierbij onderzocht, maar het
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) is niet aangetroffen. Hieruit blijkt dat deze sector
na de uitbraak van PSTVd in kuipplanten van enkele jaren geleden erin is geslaagd
schoon uitgangsmateriaal te realiseren. In 14 monsters zijn wel andere
pospiviroïden aangetroffen. Nederland beschouwt deze viroïden niet als quarantaineorganisme (ze staan ook niet met name genoemd in de EU-richtlijn) maar sommige
andere lidstaten doen dat wel. Af en toe meldt zo’n lidstaat een vondst van zo’n
viroïde en de maatregelen die men dan neemt. Vanwege de andere viroïden zou het
plantpaspoortsysteem zich moeten verbreden.
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Tabel 6. Vondsten van viroïden in de PSTVd-survey van sierteeltgewassen in 2010
Gewas

Organisme

Cestrum

Tomato apical stunt viroid

Vondsten
2

Nematanthus

Columnea latent viroid

1

Petunia

Tomato chlorotoc dwarf viroid

1

Lycianthes rantonnetii

Tomato apical stunt viroid

1

Streptosolen

Tomato apical stunt viroid

1

Verbena

Citrus exocortis viroid

3

Verbena

Tomato apical stunt viroid + Citrus exocortis viroid

1

Vinca major

Chrysanthemum stunt viroid

1

Vinca minor

Chrysanthemum stunt viroid

2

Vinca minor

Tomato chlorotic dwarf viroid

1

Tabel 7. Bloemisterijgewassen en wilde planten waarvan bekend is dat ze kunnen worden geïnfecteerd door
pospiviroïden
Pospiviroïde

Waardplanten

Pospiviroïde

Waardplanten

Citrus exocortis viroid

Glandularia pulchella

Potato spindle tuber viroid

Brugmansia x candida

Chrysanthemum stunt viroid

Impatiens sp.

Brugmansia x flava

Solanum jasminoides

Brugmansia sanguinea

Verbena sp.

Brugmansia suaveolens

Ageratum sp.

Calibrachoa sp.

Argyranthemum frutescens

Datura sp.

Chrysanthemum x morifolium

Lycianthes rantonnetii

Dahlia sp.

Petunia sp.

Pericallis x hybrida

Solanum jasminoides

Petunia sp.

Streptosolen jamesonii

Solanum jasminoides

Columnea latent viroid

Cestrum sp.
Lycianthes rantonnetii

Vinca major

Solanum jasminoides

Brunfelsia undulata

Solanum pseudocapsicum

Columnea erythrophylla

Streptosolen jamesonii

Gloxinia gymnostoma

Iresine viroid 1

Tomato apical stunt viroid

Verbena sp.

Tomato chlorotic dwarf viroid

Brugmansia sanguinea

G. nematanthodes

Petunia hybrida

G. purpurascens

Pittosporum tobira

Nematanthus wettsteinii

Verbena sp.

Solanum stramoniifolium

Vinca minor

Alternanthera sessilis
Celosia plumosa
Iresine herbstii
Portulaca sp.
Verbena sp.
Vinca major

In het kader van het plantenpaspoortsysteem zijn 199 monsters onderzocht uit
partijen Brugmansia en 165 uit partijen Solanum jasminoides. Tevens werden, op
vrijwillige basis, 7 monsters uit Cestrum, 125 uit Lycianthes rantonnetii, in de
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praktijk veelal bekend als Solanum rantonnetii (of Solanum rantonetti), 1 uit
Streptosolen, 5 uit Vinca, 18 uit Calibrachoa en 1 uit Petunia genomen. Al deze
monsters waren vrij van PSTVd. Voor opbouw van een nieuwe lijn Solanum
jasminoides werden zeven potentiële moederplanten uit een andere lidstaat
individueel onderzocht. Ze bleken alle besmet en konden dus niet voor
vermeerdering worden gebruikt. Dit toont aan dat het systeem goed functioneert en
ook nodig is. Immers, planten die al in het systeem opgenomen zijn blijken gezond,
terwijl besmette planten van buiten tijdig werden onderschept.

Pilot aanhangende grond
Aan plantaardige producten of (bewortelde) planten die in de EU worden
geïmporteerd kan aanhangende grond zitten. Met deze aanhangende grond (zanden kleidelen, geen groeimedium als turf) kunnen schadelijke nematoden de EU
binnenkomen. Deze nematoden kunnen alleen met laboratoriummethoden worden
aangetoond. Eerder hanteerde Nederland alleen voor partijen uit China of Japan een
verplichte monstername voor aanhangende grond. Maar ook andere herkomsten
kunnen een risico inhouden. Daarom is een pilot ingesteld voor bemonstering van
aanhangende grond van alle herkomsten. Hierin werden veel grondgebonden
organismen aangetroffen. In 63 van de 70 monsters werden aaltjes aangetroffen.
Een aantal van deze aaltjes was op basis van risicoanalyse (quick scan of anderszins) al als risico benoemd. Het gaat om: Meloidogyne (div. soorten), Paratrichodorus minor, Paratrichodorus porosus, Pratylenchus brachyurus, Pratylenchus
coffeae, Radopholus similis, Xiphinema diffusum en Xiphinema americanum s.l.
Daarnaast werd een enkele keer een quarantaineorganisme gevonden, maar dan
weer niet op een gereguleerde waardplant. De resultaten van het eerste half jaar
zijn nog te beperkt om goed na te kunnen gaan met welke risico’s we te maken
hebben en welke herkomsten een risico vormen. Daarom is de pilot verlengd.
3.5

Export en handel
Tijdens exportinspectie worden zendingen geïnspecteerd op organismen die in het
land van bestemming een quarantainestatus hebben. Als een organisme wordt
aangetroffen waarvoor in de EU quarantaine-eisen gelden, dan worden maatregelen
opgelegd. Indien een organisme wordt aangetroffen dat alleen in het land van
bestemming de quarantainestatus heeft, wordt de zending afgekeurd maar worden
verder geen maatregelen opgelegd. De organismen worden alleen op naam gebracht
als er een vermoeden is van een quarantaineorganisme, waardoor niet bekend is
welke organismen bij export worden gevonden. Europese quarantaineorganismen
worden tijdens exportinspecties slechts incidenteel aangetroffen.

Overig
21%
Noorwegen
2%
Wit-Rusland
2%
Servië
3%

Kazachstan
6%

Japan
53%

Oekraïne
13%

Figuur 17. Bestemmingslanden van in 2010 afgekeurde exportparijen bloemisterij (n=4487)
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Tabel 8. Overzicht van afkeuringen bij exportinspecties in de bloemisterij (2006-2008 incl. boomkwekerij)
Reden afkeuring

2007

2008

2009

Schadelijk organisme, waarvan:

4729

5110

3597

2010
3612

- insect of mijt

4601

4998

3553

3575

- schimmel

46

31

21

19

- nematode

73

79

23

15

- bacterie

7

1

0

3

- virus

2

1

0

0

- onkruid

0

1

0

0

Aanwezigheid (te veel) grond
Verboden product
Overige redenen (o.a administratief)

Totaal

951

544

74

61

33

7

338
29

308

410

664

508

6049

6098

4342

4487

In 2010 was het aantal vanwege een schadelijk organisme afgekeurde partijen
ongeveer even hoog als in 2009. Voor Taiwan, dat veel notificaties aan Nederland
stuurt, waren er slechts 61 afkeuringen.

Notificaties
Het totaal aantal notificaties afkomstig uit de EU en derde landen is afgenomen van
137 naar 80, maar het aantal notificaties uit 3e landen vanwege de vondst van een
schadelijk organisme is toegenomen van 33 naar 37. De vondst van Frankliniella
occidentalis door Taiwan is de grootste zorg. Voor intern verkeer was opnieuw
Bemisia tabaci het organisme met de meeste notificaties (25, waarvan 23 EU).

Tabel 9. Notificaties over schadelijke organismen in bloemisterijproducten met een Nederlands certificaat
Gewas

Organisme

EU Q-

Product

Land

status
Alstroemeria

Land

Aantal

Origine

Aphis gossypii

-

Snijbloemen

Israël

Nederland

1

Amaranthus

Aphididae

-

Snijbloemen

Israël

Nederland

1

Ardisia

Deroceras reticulatum

-

Overige

Israël

Nederland

1

Areca sp.

Opogona sacchari

IAII

Plantgoed

België

Nederland

1

Begonia-hybriden

Spodoptera litura

IAI

Stekken

VK

Nederland

1

Chrysanthemum spp.

Frankliniella occidentalis

-

Potplanten?

Oekraïne

Nederland

1

Chrysanthemum spp.

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Oekraïne

Nederland

1

Chrysanthemum spp.

Frankliniella schultzei

-

Snijbloemen

Oekraïne

Duitsland

1

Dendranthema

Spodoptera sp.

-

Stekken

VK

Kenia

1

Dianthus barbatus

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

Spanje

2

Dianthus barbatus

Liriomyza spp.

IAI

Snijbloemen

Spanje

niet bekend

1

Dianthus caryophyllus

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

Spanje

1

Dipladenia sp.

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

VK

Nederland

5

Duranta sp.

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

VK

Nederland

2

Eryngium spp.

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

Duitsland

9

Euphorbia pulcherrima

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

Servië

Nederland

1

Euphorbia pulcherrima

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

VK

Nederland

2

Euphorbia pulcherrima

Bemisia tabaci

IB/IAI

Stekken

Finland

Nederland

1

Euphorbia pulcherrima

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

VK

Nederland

1

Ficus altissima

Rotylenchulus reniformis

-

Plantgoed

VK

Nederland

1

Ficus sp.

Helicotylenchus dihystera

-

Bonsaï

VK

Nederland

1

grandiflorum
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Freesia

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

Nederland

Gentiana acaulis

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

Nederland

1
1

Helianthus

Frankliniella schultzei

-

Snijbloemen

Spanje

o.a.

2

Hibiscus sp.

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

VK

Nederland

Hibiscus sp.

Bemisia tabaci

IB/IAI

Stekken

VK

Nederland

1

Hypericum

Bemisia tabaci

IB/IAI

Snijbloemen

VK

Ecuador

1

Hypericum sp.

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

VK

Nederland

1

Hypericum sp.

Bemisia tabaci

IB/IAI

Snijbloemen

VK

Peru

1

Hypericum spp.

Bemisia tabaci

IB/IAI

Snijbloemen

Noorwegen

Nederland

1

Leucospermum nutans

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

diverse

1

Mandevilla sp

Bemisia tabaci

IB/IAI

Plantgoed

VK

Nederland

1

Orchidaceae

Acarina

-

Overige

Thailand

Nederland

1

Ornithogalum arabicum

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

o.a. Israël

3

Petunia sp.

Tomato chlorotic dwarf

-

Plantgoed

België

Israël

1

Petunia sp.

Tomato chlorotic dwarf

-

Plantgoed

VK

Nederland

1

Nederland
7

androsaemum

landen

viroid
viroid
Pteridophyta

Idiopterus nephrelepidis

-

Overige

Israël

Nederland

1

Ranunculus asiaticus

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

Nederland

1

Rhipsalis

Frankliniella occidentalis

-

Overige

Israël

Nederland

1

Rosa spp

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

Nederland

2

Saintpaulia

Frankliniella occidentalis

-

Potplanten?

Turkije

Nederland

1

Solanum jasminoides

Chrysanthemum stunt

IIAII

Plantgoed

België

Nederland

1

viroid
Solanum jasminoides

Citrus exocortis viroid

-

Plantgoed

België

Nederland

1

Solanum jasminoides

Tomato apical stunt

-

Plantgoed

België

Duitsland

1

Solanum jasminoides

Tomato apical stunt

-

Plantgoed

België

Nederland

5

China

1

diverse

1

viroid
viroid
Niet vermeld

Frankliniella occidentalis

-

Overige

Oekraïne

Niet vermeld

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Taiwan

landen
Niet vermeld

Frankliniella occidentalis

-

Snijbloemen

Oekraïne

diverse

1

landen
Niet vermeld

Frankliniella occidentalis

-

Potplanten?

Oekraïne

Nederland

1

Niet vermeld

Helicotylenchus dihystera

-

Bonsaï

VK

Nederland

1

Niet vermeld

Pratylenchus brachyurus

-

Bonsaï

VK

Nederland

Totaal

3.6

1

80

Nieuwe risico’s
Spodoptera frugiperda
Spodoptera littoralis uit Afrika en Spodoptera litura uit Azië zijn twee mottensoorten
op de EU-quarantainelijst die vaak worden aangetroffen in importzendingen.
Amerikaanse Spodoptera-soorten, waarvan Spodoptera frugiperda en Spodoptera
eridania op de EU-quarantainelijst staan, werden daarin tot voor kort zelden
aangetroffen. In 2005 werd eenmaal Spodoptera latifascia gevonden op Schefflera
uit Costa Rica en in 2009 en december 2010 Spodoptera dolichos, beide malen op
Momordica uit Suriname. Spodoptera eridania (IAI) is eenmaal aangetroffen in
2004, in de vorm van een eipakket op roos uit Costa Rica. Van Spodoptera
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frugiperda was er tot 2009 slechts eenmaal een onderschepping, in 2005, als
volwassen mot op een zending Chrysalidocarpus uit El Salvador.
Spodoptera frugiperda wordt echter de laatste tijd steeds vaker gevonden. In kader
van het FES-project is een moleculaire toets ontwikkeld waarmee eitjes en jonge
rupsen van de gereguleerde Spodoptera-soorten onderscheiden kunnen worden van
de andere soorten. Door de plotselinge toename van deze onderscheppingen, kon
deze toets direct ingezet worden in de praktijk. In december 2009 werd één vrijwel
volgroeide rups aangetroffen op Solanum melongena uit de Dominicaanse Republiek
en ook een eipakket op Eryngium uit Ecuador. Eind oktober 2010 werd op rozen uit
Brazilië een rups van deze soort gevonden, gevolgd door vier vondsten van
eipakketten in januari 2011, eveneens op rozen uit Brazilië. In februari 2011 werd
een eipakket van deze soort gevonden op Asparagus uit Peru en in maart 2011 weer
op roos uit Brazilië. De oorzaak van de toename van de vondsten van deze soorten
is nog niet onderzocht: het kan te maken hebben met de toename van de plaagdruk
in het gebied (bv. in het teeltgebied van roos in Brazilië), maar ook met de toename
van het handelsverkeer van dergelijke producten uit dit continent.

Tabel 10. Nieuwe risico’s gesignaleerd in de periode 2005-2010
Organisme

Waardsoort(en)

Jaar

Toelichting

Aculops fuchsiae

Fuchsia

2007

Vondsten in Duitsland en het Ver. Koninkrijk

Alstroemeria necrotic streak virus

Alstroemeria

2009

In 2008 aangetroffen in monsters uit Colombia

Batocera rufomaculata

Ficus en moerbei

2008

Vondst in Ficus-import; PRA; niet Q-waardig

Cnidocampa flavescens

Bomen

2004

PRA; niet Q-waardig

Columnea latent viroid

Tomaat

2004

PRA

Contarinia maculipennis

Dendrobium-orchideeën

2004

PRA; Q-waardig tot 2007

Darna trima

Palmen

2006

PRA; niet Q-waardig

Dickeya sp. (Erwinia

Bloembollen en

2008

Nieuwe soortindeling in 2005

Diverse soorten

2009

PFC-discussie over verlenging derogatie pre-

Horodiplosis ficifolii

Ficus

2006

PRA; niet Q-waardig

Iris yellow spot virus

Ui, prei, knoflook, Iris,

2004

PRA

chrysanthemi)
Diverse organismen in bonsaïs uit

siergewassen

Zuid-Korea/Japan

entry inspecties

Amaryllis en Eustoma
Meloidogyne enterolobii

Polyfaag, alleen in kassen

2008

Tijdelijke noodmaatregelen in 2008. Op basis

Rhabdoscelus obscurus

Palmen

2007

Quickscan: Q-waardig en PRA opstellen

Rhynchophorus ferrugineus

Palmen

2007

EU-noodmaatregelen

Scirtothrips dorsalis

Polyfaag

2009

Vondst in potplant, Q op planten van Citrus,

van PRA niet langer Q-waardig

Fortunella, Poncirus en hybriden van deze
taxa. PRA; Q-waardig op alle planten
Spodoptera frugiperda

Polyfaag

2010

Vondsten in rozen uit Brazilië

Tropidosteptes pacificus

Es, esdoorn en populier

2009

In 2009 in Noord-Brabant gevestigd

Xiphinema americanum s.l.

Polyfaag

2009

Intercepties op geïmporteerd uitgangsmateriaal

Meloidogyne enterolobii in Agave uit Brazilië
Het team toezicht en transport heeft bij een passagier op Schiphol een Agave-plant
afkomstig uit Brazilië in beslag genomen. De wortels van de plant bleken zwaar
besmet met het wortelknobbelaaltje Meloidogyne enterolobii. Deze nematode staat
op de Alert-list. Het is een agressieve nematode die ernstige misvorming van het
wortelstelsel kan veroorzaken bij zeer veel verschillende waardplanten. De

42

FYTOSIGNALERING 2010

BLOEMISTERIJ

nematode is bovendien in staat een belangrijke resistentie bij tomaat te doorbreken.
Via de reiskoffer kunnen dus schadelijke nematoden de EU binnenkomen.

3.7

Discussie en conclusies
Het aantal vondsten van schadelijke organismen in bloemisterijimporten is opnieuw
flink afgenomen, terwijl het importvolume gelijk bleef. Ook relatief ten opzichte van
andere landen is het aantal vondsten gedaald. Een verklaring kan alleen door nadere
analyse worden gevonden. De insleep van schadelijke organismen is blijkbaar
desondanks klein, want het aantal vondsten in de teelt is laag gebleven. Het aantal
notificaties uit derde landen over schadelijke organismen op product uit Nederland
daarentegen is wel gestegen, wat een signaal kan zijn dat er misschien toch sprake
is van meer instroom. Analyse zou hierin helderheid moeten verschaffen.
De bloemisterij heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Toch wordt er af en toe
een besmetting gevonden zoals het geval van Helicoverpa in Pelargonium-stek. Over
de aanpak is met het getroffen bedrijf altijd goede discussie te voeren. Openheid
van zaken maakt dat er snel beoordeeld kan worden wat de (mogelijke) oorzaak en
omvang van de besmetting is. Het gemeenschappelijk doel daarbij is zo snel
mogelijk te bereiken dat materiaal weer schoon en veilig in het verkeer gebracht
kan worden.
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GROENTEN EN FRUIT

Groenten en fruit

Groenten en fruit worden zowel onder glas als in de open grond geteeld.
Glasgroentebedrijven produceren vooral tomaat, paprika, komkommer en
aubergine, waarvan een groot deel bestemd is voor de export. De champignonteelt
is een aparte bedrijfstak. Opengrondgroentebedrijven produceren hoofdzakelijk voor
de Nederlandse versmarkt en telen intensieve gewassen zoals asperges, bloemkool,
broccoli, sluitkool, spruitjes, prei, sla en witlof. De fruitbedrijven telen vooral appels
en peren en daarnaast zachtfruit als aardbeien en bessen. Het aandeel niet
Nederlands product neemt overigens toe bij de export van groenten en fruit.

4.1

Sectorbeeld
De bedrijfsresultaten waren de afgelopen jaren slecht. In de glasgroenten daalde het
aantal bedrijven verder en steeg het areaal, zodat de gemiddelde bedrijfsgrootte
opnieuw toenam. Het aantal bedrijven en het areaal opengrond-groenten zijn in
2010 beide verder gedaald. Asperge was de enige opengrond-groente waarvan het
areaal toenam, de stijging bij broccoli kwam in 2010 tot stilstand. Het aantal
fruitbedrijven en het areaal fruit zijn tamelijk stabiel.

Herkomst groenten- en fruitimporten (kg)
Oc eanië
2%

Midden Oosten
3%

Noord Amerika
2%

Bestemming groenten- en fruitexporten (kg)
Noord Amerika
1%

Rest Europa
1%

Verre Oosten
1%

Latijns Amerika
1%

Midden Oosten
1%

Afrika
5%

Afrika
5%

Rest Europa
8%

Verre Oosten
6%

EU
52%

Latijns Amerika
29%

EU
83%

Aantal bedrijven

Areaal (ha)
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Fruit
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Vollegrondsgroente
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Fruit
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verse groente
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c hampignons

2007
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Figuur 18. De Nederlandse groenten- en fruitsector in cijfers (Bronnen: CBS-Statline (arealen
en aantal bedrijven), LEI Actuele Ontwikkelingen 2010 (brutoproductiewaarde) en Eurostat
(import en export)

Rusland
De export van groenten en fruit naar de Russische Federatie (RF) ging in 2010
mondjesmaat door. De RF is zeer kritisch over het KCB. De certificering ging nog wel
door, maar niet voor de producten met een hoog risicoprofiel voor Frankliniella
occidentalis. Daarvoor zocht de export een andere route. Het is nog niet gelukt om
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de export via een verbeterplan weer vlot te trekken. De situatie is eerder
verslechterd: de nVWA is genoodzaakt voorlopig de inspecties van het KCB over te
nemen. De RF eist dat het KCB zich eerst bijschoolt, en wil dat met een eigen audit
controleren. De nVWA was en blijft van mening dat het KCB reeds geheel op deze
taak berekend is, maar in het belang van de export was deze tussenstap
noodzakelijk.

4.2

Samenvatting inspectieresultaten

Tabel 11. Samenvatting inspectieresultaten voor EU-quarantaineorganismen in 2010 in de groenten en fruit
(aantallen besmette partijen)
Organisme

Qstatus

Aleurocanthus

IIAI

Import

Import

Uitgegane

planten en

groenten

NOI's

stekken

en fruit

-

-

-

Teelt

Planten-

Export

paspoort

-

1

Ontvangen
NOI's

-

-

spiniferus
Bemisia tabaci

IAI/IB

-

2

3

-

-

-

-

Clavibacter

IIAII

-

-

-

6

-

-

-

michiganensis
subsp.
michiganensis
Ditylenchus dipsaci

IIAII

-

-

-

-

1

3

-

Guignardia

IIAI

-

19

18

-

1

-

-

citricarpa
Liriomyza sativae

IAI

-

4

4

-

-

-

-

Non-European

IAI

-

13

9

-

-

-

-

IIAII

-

-

-

-

21

-

-

Spodoptera litura

IAI

-

4

3

-

-

-

-

Thrips palmi

IAI

-

18

21

-

-

-

-

Xanthomonas

IIAII

-

-

-

-

2

-

-

IIAII

-

-

-

-

36

-

-

IAI

-

-

-

1

-

-

-

0

60

58

7

62

3

0

Tephritidae
Phytophthora
fragariae

axonopodis pv.
phaseoli
Xanthomonas
fragariae
Xiphinema
americanum

Eindtotaal

4.3

Import
In 2010 werden ca. 58.100 importinspecties aan groenten en fruit uitgevoerd
(uitgangsmateriaal en eindproduct). Daarnaast vielen ca. 69.900 inspecties vrij
vanwege ‘reduced checks’. Daarmee is voor het eerst het aantal voor ‘reduced
checks’ hoger dan voor fysieke inspectie, voor 2009 waren er namelijk nog 56.700
inspecties en 55.900 voor ‘reduced checks’-vrijgevallen aanvragen. In 2010 werd in
de importinspecties 60 keer een schadelijk organisme aangetroffen, vorig jaar waren
er 101 vondsten.
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Plantenpaspoort
62 vondsten
Import G&F
60 vondsten

Export
Geen Q-cijfers
Eindteelt
7 vondsten

58
notificaties

0
notificaties

Figuur 19. Aantal vondsten van Q(waardige) organismen in de groenten en fruitketen in 2010.

Evenals voorgaande jaren bepalen enkele organismen vrijwel het gehele beeld van
vondsten. Met Guignardia (19 vondsten), Thrips palmi (18), Tephritidae
(boorvliegen, 13), Liriomyza sativae (4) en Spodoptera litura (4) is 97 % van de
onderscheppingen in beeld. Wat herkomst van de besmettingen betreft kwam 90 %
van de besmettingen uit tien landen (met meer dan één vondst). Zes andere landen
staan met één vondst op de lijst. Er waren geen onderscheppingen in importen uit
andere landen.

Argentinië
3%

Israël
3%

Overig
8%

Suriname
24%

Ghana
5%
Swaziland
5%

India
7%

Thailand
10%

Zuid Afrika
15%
Dominicaanse
Republiek
10%

Brazilië
10%

Figuur 20. Herkomstlanden van tijdens importinspecties besmet bevonden partijen groenten en
fruit (n=60)
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Suriname

Bemisia tabac i

Zuid Afrika
Brazilië

Spodoptera litura

Dominicaanse Republiek
Thailand

Liriomyza sativae

India
Swaziland
Argentinië

Non-European Tephritidae

Ghana
Israël

Thrips palmi

China
Colombia

Guignardia c itric arpa

Ivoorkust
Peru
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Aantal vondsten 2010

Vietnam
Turkije

Figuur 21. De belangrijkste quarantaineorganismen in groenten- en fruitimporten,
naar herkomstland (n=60)

Guignardia citricarpa (IIAI)
Eind 2008 is duidelijk geworden dat het organisme dat black spot-achtige
symptomen veroorzaakt op pomelo (Citrus maxima), niet Guignardia citricarpa is
maar een andere, sterk verwante soort die ondertussen beschreven is als
Phyllosticta citriasiana. Omdat deze soort geen quarantainestatus heeft, worden bij
een diagnose Phyllosticta citriasiana geen maatregelen opgelegd.

Foto 1. Phyllosticta citriasiana op pomelo (links) en Xanthomonas campestris pv. citri op
mandarijn (rechts)

Het lijkt erop dat Phyllosticta citriasiana alleen Citrus maxima als waardplant heeft.
Sinds de beschrijving van deze nieuwe soort zijn honderden Citrus-monsters met
black spot-achtige symptomen getoetst op zowel Guignardia citricarpa als
Phyllosticta citriasiana. De uitslagen van deze toetsen zijn éénduidig: black spot op
pomelo wordt nooit veroorzaakt door Guignardia citricarpa, en andersom wordt nooit
Phyllosticta citriasiana gevonden als veroorzaker van black spot op andere Citrussoorten. Onderzoek in China leverde dezelfde resultaten op. Echter, er is nog geen
bewijs dat pomelo niet besmet zou kunnen raken met G. citricarpa. Het kan ook aan
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de lokale omstandigheden liggen dat dergelijke besmettingen niet worden
gevonden. Eind 2010 kwamen uit het Chinees onderzoek meer aanwijzingen dat
pomelo inderdaad niet vatbaar is voor G. citricarpa. Wanneer dit wordt gepubliceerd
kan de bemonstering van pomelo bij aantreffen van symptomen achterwege blijven.
90

Aantal besmette partijen

80
70
Citrus sinensis

60

Citrus limon

50

Citrus x paradisi
Citrus reticulata

40

Citrus medica

30

Citrus fortunella

20
10
0
Zuid AfrikaBrazilië
Brazilië Argentinië
Argentinië ChinaChina
Zuid Afrika

Swaziland
Zimbabwe
CubaCuba Swaziland
Zimbabwe

Figuur 22. Guignardia citricarpa in Citrus-importen, vlnr 2007-2010
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Figuur 23. Thrips palmi in groente- en fruitimporten, vlnr 2007-2010
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Figuur 24. Boorvliegen (Tephritidae) in groente- en fruitimporten, vlnr 2007-2010
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Figuur 25. Liriomyza sativae in groente- en fruitimporten, vlnr 2007-2010
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Figuur 26. Bemisia tabaci in groente- en fruitimporten, vlnr 2007-2010
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Phytophthora fragariae
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Figuur 27. De Q(waardige) organismen die in de teelt van groenten en fruit het meest werden
aangetroffen
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Teelt
De nVWA controleert binnen het programma fytobewaking of bepaalde schadelijke
organismen aanwezig zijn in de Nederlandse groente- en fruitbedrijven. Dit gebeurt
vanwege een Europese meldingsverplichting, vaak na een uitbraak, omdat de nVWA
zelf het risico aanzienlijk vindt of om de pest status te onderbouwen. In 2010
werden in dit kader 581 groente- en fruitbedrijven bezocht.

Tabel 12. Programma fytobewaking 2010 in de sector groenten en fruit

Gewas

Schadelijke organismen waarop is geïnspecteerd

Aantal
locaties

Helicoverpa armigera, Potato spindle tuber viroid1) en andere pospiviroiden,

Capsicum annuum

68

Ralstonia solanacearum ras 1, Thrips palmi
Cucumis sativus

Spodoptera frugiperda/eridania/litoralis/litura en Thrips palmi

Lycopersicon esculentum

Candidatus Liberibacter solanacearum, Clavibacter michiganensis spp.

11
193

michiganensis, Helicoverpa armigera, Pepino mosaic virus1), Potato spindle
tuber viroid1) en andere pospiviroiden, Ralstonia solanacearum ras 1 en ras
3 biovar 21), Spodoptera frugiperda/eridania/litoralis/litura, Stolbur
Phytoplasma, Tetranychus evansi, Tomato chlorosis crinivrus, Tomato
infectious chlorosis virus, Tomato torrado virus en Tomato yellow leaf curl
virus
Ralstonia solanacearum ras 1 en ras 3 biovar 21), Spodoptera

Solanum melongena

12

frugiperda/eridania/litoralis/litura, Tetranychus evansi en Thrips palmi
Lycopersicon esculentum -

Keiferia lycopersicella en Tomato yellow leaf curl virus

0

uitgangsmateriaal
Allium porrum - jonge

Xanthomonas axonopodis pv. allii

127

planten
Malus

Epiphyas postvittana

Prunus avium

Xanthomonas pruni

23

0

Prunus domestica

Xanthomonas pruni

47

Vaccinium corymbosum

Blueberry scorch virus en Diaporthe vaccinii

47

Vitis - mei

Aleurocanthus spiniferus, Stolbur Phytoplasma, Viteus vitifoliae (syn:

24

Daktulosphaira vitifoliae) en Xiphinema spp.
Vitis – uitgangsmateriaal

Viteus vitifoliae (syn: Daktulosphaira vitifoliae)

Handel tomaten - vruchten

Keiferia lycopersicella

Handel perpers - vruchten

Thaumatotibia leucotreta

1
8

Totaal
1)

20

581

Europese meldingsverplichting

60

51

47

50

35,64

40
30
20

36
30

20,58

19,95

10

8
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10
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Figuur 28. Overzicht van Xanthomonas fragariae-vondsten in aardbeiplanten (2007-2010)
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Figuur 29. Overzicht van Phytophthora fragariae-vondsten in aardbeiplanten (2007-2010)

Het aantal vondsten van Xanthomonas fragariae in aardbeiplanten is met 36 partijen
(op 9 bedrijven) licht gestegen na een daling in de afgelopen jaren (51, 47, 30). De
fluctuatie valt binnen de marges die de variatie tussen de teeltseizoenen en overige
omstandigheden geven. Voor Phythophthora fragariae is het verloop vergelijkbaar,
na vondsten in 21, 70 en 17 partijen kwam dit in 2010 uit op 22 partijen (op 9
bedrijven). Eveneens een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Clavibacter
Vanaf half maart tot begin juli 2010 ontving de nVWA in totaal 7 meldingen van
besmetting met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomaten. De
getroffen teeltbedrijven liggen in het Westland en in Noord-Brabant. Het ging in
vrijwel alle gevallen om één plek met enkele besmette planten. Door deze planten
en omringende planten te verwijderen, gecombineerd met een strakke hygiënische
aanpak, kon de ziekte steeds worden beheerst totdat ze met het ruimen van het
gewas aan het eind van de teelt werd uitgeroeid.
Naar aanleiding van deze meldingen zijn planten bemonsterd, DNA-profielen
bepaald via AFLP-analyses, eventuele samenhang tussen besmettingen opgespoord
en gebruikte partij(en) zaad teruggetraceerd en bemonsterd. In twee gevallen kon
geen plantmonster genomen worden en was een defintieve Clavibacter-diagnose of
bepaling van het DNA-profiel niet mogelijk.
In drie gevallen bleek uit het DNA-profiel dat sprake was van de bekende stam A,
die in 2007 al breder voorkwam in Nederland. Eén geval bleek stam B, in Nederland
bekend van een bredere besmetting in 2008. In één geval was sprake van een
besmetting met een stam die niet eerder in Nederland was voorgekomen en
waarvan verder niets bekend was.
Het onderzoek richtte zich, zoals aangegeven, ook op de betrokken plantenkwekers
en zaadpartijen. Van alle besmettingen, definitief vastgesteld of niet, werden de
gebruikte partijen zaad van ras en onderstam onderzocht. In geen enkele daarvan
werd de bacterie aangetroffen. Waar relevant werd in de opkweek gezocht naar een
verband tussen de verschillende partijen die later in de teelt besmet bevonden
waren, maar een verband werd niet gevonden. Hiermee is met redelijke zekerheid
uitgesloten dat de besmetting via deze route op de teeltbedrijven terechtgekomen
is. Langs welke route dat dan wel is gebeurd kon echter niet worden vastgesteld.
Probleem hierbij is dat zolang een bron niet bekend is, deze ook niet aangepakt kan
worden.
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Pepino mosaic virus (2004/200/EC)
Pepino mosaic virus (PepMV) is uitsluitend gereguleerd voor tomatenzaad. De
richtlijn zegt onder andere dat zaad, zonodig, bij import getest worden. Om te
kunnen bepalen waar dit dan nodig is, is in 2009 gestart met een steekproefsgewijze monstername van 400 zaadpartijen, verdeeld over de diverse herkomsten.
Hierin werd geen enkele aantasting gevonden, dus kon de nVWA geen risicoherkomsten aanwijzen. Er wordt vooralsnog dan ook geen invulling geven aan de eis
om bij import zo nodig materiaal te testen. Het algemene beeld dat het systeem van
zaadproductie goed in elkaar zit wordt hiermee overigens wel bevestigd. Ook
anderszins werden in 2010 geen vondsten gedaan van PepMV in tomatenzaad en
ook niet op de 68 onderzochte plantenkwekerijen.
De praktijk om PepMV aan het begin van het seizoen in de teelt te introduceren
(premunitie/cross protection) is ook in 2010 door deel van de telers toegepast; in de
productieteelt waren 27 van de 44 genomen monsters besmet. Men heeft de
overtuiging dat met deze methode schade door nieuwe introducties later in het
seizoen beperkt blijft. Dit ondanks onderzoek dat uitwijst dat deze methode alleen
werkt als de geïntroduceerde virusstam overeenkomt met de virusstam die later de
teelt binnenkomt. Er zijn grote risico’s verbonden aan deze werkwijze omdat op dit
moment verschillende stammen naast elkaar voorkomen. Ook zijn er aanwijzingen
dat de schade ernstiger is wanneer verschillende stammen in menginfecties
voorkomen. Daarnaast wordt er op deze manier een zeer grote infectiedruk
gecreëerd die, vanwege het gemak waarmee het virus zich verspreidt, ook
problemen op zou kunnen opleveren voor zaadproducenten en plantenkwekers.
In 2010 is het EU-project PEPEIRA afgerond. Aan dit project hebben
onderzoeksinstituten uit 17 Europese landen deelgenomen, waaronder Plant
Research International, WUR-Glastuinbouw en het Nationaal Referentiecentrum van
de nVWA. In dit project is onderzoek verricht om een EPPO diagnostisch protocol en
een nieuwe Pest Risk Analysis (PRA) te onderbouwen. De PRA die is opgesteld zal in
2011 in Brussel gebruikt worden om de huidige noodwetgeving te herzien.

Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot, geen Q-status voor EU)
Na de vondst in oktober 2009 van de Afrikaanse fruitmot door de Amerikaanse NPPO
(APHIS) in een partij habanero-pepers uit Nederland sloot de VS per direct de grens
voor alle Capsicum-soorten uit Nederland. Op het bedrijf van herkomst werd één
rups van de Afrikaanse fruitmot aangetroffen. Het betreffende bedrijf importeert
gedurende een deel van het jaar partijen pepers uit Afrika, welke in een ruimte
direct grenzend aan de teeltkas worden opgeslagen en bewerkt. Blijkbaar zijn
motten vanuit de importpartijen in de kas terecht gekomen en hebben zich daar
vermeerderd. Met een zorgvuldige bestrijding was de besmetting snel verdwenen en
werden geen andere exemplaren van de Afrikaanse fruitmot aangetroffen.
Daarop stelde de sector, op advies van de nVWA, een actieplan op, met scheiding
van risico-import en teelt, monitoring van paprikabedrijven en monitoring van teelten exportlocaties van pepers voor export naar de VS. Dit plan was aanleiding voor
APHIS om de grenzen medio januari 2010 alweer open te stellen.
In de monitoring, die geheel is uitgevoerd door het KCB, werd geen enkele vondst
van de mot gedaan.
In de monitoring zijn eerst bij 125 bedrijven 12 weken achter elkaar 4 vallen per ha
gecontroleerd in de periode februari-april. Aansluitend werd op 135 teeltbedrijven
(meer dan 700 ha paprika) en bij 15 exporteurs een specifieke monitoring
uitgevoerd, in een aantal gevallen op het teeltbedrijf. Deze controle bestond uit 353
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wekelijkse controle van 4 vallen per ha in de teelt en een wekelijkse controle van
eenzelfde dichtheid aan vallen bij de exporteur. Van de optie om teelt en handel
gescheiden te houden (waarmee het probleem in eerste instantie was ontstaan)
werd geen gebruik gemaakt, dergelijke bedrijven opteerden niet voor export naar de
VS.
De sector studeert momenteel op de verwevenheid van teelt, logistiek en handel.
Deze verwevenheid heeft in de afgelopen jaren meerdere keren tot problemen
geleid doordat introductie van een schadelijk organisme via import ook tot
besmetting in de teelt leidde. Het aanbrengen van een scheiding tussen de
verschillende onderdelen kan dit risico belangrijk reduceren, wat van evident belang
is. De nVWA ondersteunt het initiatief om tot afspraken te komen.
De PRA die naar aanleiding van de vondst is opgesteld heeft geleid tot het advies
aan het ministerie om de fruitmot voor de quarantainestatus voor te dragen.

Tuta absoluta (geen quarantainestatus voor de EU)
Begin 2010 werd duidelijk dat de VS strenge eisen zou gaan stellen aan de import
van tomaten uit Nederland, omdat APHIS Nederland als Tuta-besmet gebied
beschouwt. Export naar de VS is alleen mogelijk vanaf een bedrijf dat geheel
gesloten is en zeer intensief gemonitord wordt, of vanuit een vrij gebied.
In het voorjaar 2010 heeft zich het eerste – en tot nu toe enige – bedrijf gemeld dat
al grotendeels aan de voorwaarden van een gesloten bedrijf voldeed. Met enkele
aanpassingen (met name het aanbrengen van een sluis) werden ook de laatste
voorwaarden ingevuld. Nadat de monitoring – op basis van 40 (!) vallen per ha –
een maand bezig was kon het bedrijf gaan exporteren. Monitoring, uitgevoerd door
het KCB, en export hebben het hele seizoen naar wens gefunctioneerd.
4.5

Export en handel
Tijdens exportinspectie worden zendingen geïnspecteerd op organismen die in het
land van bestemming een quarantainestatus hebben. Als een organisme wordt
aangetroffen waarvoor in de EU quarantaineeisen gelden, dan worden maatregelen
opgelegd. Indien een organisme wordt aangetroffen dat alleen in het land van
bestemming de quarantainestatus heeft, wordt de zending afgekeurd maar worden
verder geen maatregelen opgelegd. De organismen worden alleen op naam gebracht
als er een vermoeden is van een quarantaineorganisme, waardoor niet bekend is
welke organismen bij export worden gevonden. Europese quarantaineorganismen
worden tijdens exportinspecties slechts incidenteel aangetroffen; in 2010 waren er
enkele vondsten van Ditylenchus dipsaci in exportpartijen uien.

Overig
27%

Israël
2%
Rusland
57%

Taiwan
3%

Wit-Rusland
3%

VS
3%

Japan
5%

Figuur 30. Bestemmingslanden van exportpartijen groenten en fruit die in 2010 werden
afgekeurd (n=1580)
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Het aantal afkeuringen in exportpartijen daalt al jaren. Voor 2010 geldt ook dat
minder partijen voor inspectie werden aangeboden omdat niet meer voor Rusland
werd gecertificeerd, en ook dit leidt tot minder afkeuringen. Het aantal notificaties
bleef echter even hoog (79 in 2008; 103 in 2009; 94 in 2010, waarvan 82 uit derde
landen). Van de 94 gingen er 14 over grond. In 2009 was nog ruim de helft (59 van
de 103) van deze notificaties afkomstig uit de Russische federatie, in 2010 30 van
de 94. Het aantal notificaties uit andere landen is dus flink gestegen. Het is vooral
zorgelijk dat Taiwan veel notificaties stuurt terwijl het aantal vondsten daalt.

Tabel 13. Overzicht van afkeuringen bij exportinspecties in groenten en fruit
Reden afkeuring

2007

2008

2009

Schadelijk organisme, waarvan:

4438

2468

1453

2010

751

- insect of mijt

4423

2446

1434

730

- schimmel

11

9

6

1

- nematode

3

13

13

19

- bacterie

0

0

0

0

- virus

0

0

0

0

- onkruid

1

0

0

1

Aanwezigheid (te veel) grond

321

181

16

2

15

0

8

Overige redenen (o.a administratief)

3048

2115

956

740

Totaal

7809

4779

2425

1580

Verboden product

81

Tabel 14. Notificaties over schadelijke organismen in groenten en fruit met een Nederlands certificaat
(RF=Russische Federatie)
Gewas

Organisme

EU Q-status

Product

Land

Land origine

Aantal

Allium cepa

Drosophila spp.

-

G&F

Z-Afrika

Nederland

8

Allium spp.

Thrips tabaci

-

Overige

VS

Nederland

1

Apium

Frankliniella schultzei

-

G&F

RF

Diverse

1

landen
Beta vulgaris

Frankliniella occidentalis

-

G&F

Taiwan

Italië

Beta vulgaris

Heterodera schachtii

-

G&F

Japan

Nederland

1
2

Bijenpollen

Bacillus sp.

-

Overige

Israël

Nederland

1

Bijenpollen

Kluyvera sp.

-

Overige

Israël

Nederland

1

Brassica narinosa

Frankliniella occidentalis

-

G&F

Taiwan

Italië

1

Brassica oleracea

Delia radicum

-

G&F

Japan

Nederland

5

Brassica oleracea

Endrosis sarcitrella

-

G&F

Israël

Duitsland

1

Brassica oleracea

Eupodidae spp.

-

G&F

Israël

Nederland

1

Brassica oleracea

Limothrips ceralium

-

G&F

Israël

Nederland

1

Brassica oleracea

Myzus ascalonicus

-

G&F

Israël

Nederland

1

Capsicum

Agromyzidae

-

Overige

VS

Nederland

Capsicum

Frankliniella occidentalis

-

G&F

RF

o.a. Israël,

2
12

Mexico,
Spanje
Capsicum

Macrolophus sp.

-

Overige

VS

Nederland

2

Cichorium endivia

Frankliniella occidentalis

-

G&F

Taiwan

China

2

Cichorium endivia

Nasonovia ribisnigri

-

G&F

Taiwan

België

3

Feijoa

Frankliniella occidentalis

-

G&F

RF

Diverse

1

landen
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Gewas

Organisme

Product

Land

Land origine

Foeniculum vulgare

Frankliniella occidentalis

EU Q-status

-

G&F

Taiwan

Nederland

Aantal

1

Fragaria

Frankliniella occidentalis

-

G&F

RF

Diverse

2

Lactuca sativa

Frankliniella occidentalis

-

G&F

RF

o.a. Colombia

4

Lactuca sativa

Frankliniella schultzei

-

G&F

RF

Diverse

1

Lycopersicon esculentum

Pepino mosaic virus

G&F

Letland

Nederland

2

G&F

Polen

Nederland

8

G&F

Ierland

Nederland

1

G&F

Ierland

Nederland

1

landen

landen
2003/64/EC;
2004/200/EC
Lycopersicon esculentum

Pepino mosaic virus

2003/64/EC;
2004/200/EC

Lycopersicon esculentum

Pepino mosaic virus

2003/64/EC;
2004/200/EC

Lycopersicon sp.

Pepino mosaic virus

2003/64/EC;
2004/200/EC

Lycopersicum esculentum

Onbekende bacterie

-

zaaizaad

Israël

Nederland

1

Lycopersicum esculentum

Fusarium oxysporum

-

zaaizaad

Israël

Nederland

1

Prunus laurocerasus

Xanthomonas arboricola

IIAII

G&F

Turkije

Nederland

1

pv. pruni
Ribes nigrum

Frankliniella occidentalis

-

G&F

RF

Mexico

5

Rubus

Frankliniella occidentalis

-

G&F

RF

o.a Mexico,

4

Portugal,
Spanje
Salvia officinalis

Frankliniella occidentalis

-

G&F

Taiwan

Nederland

Totaal

4.6

1

80

Nieuwe risico’s
Asphondylia-galmug in habanero-pepers
De nVWA heeft in 2010 een onbekende galmugsoort uit het geslacht Asphondylia
aangetroffen op een monster van Oegandese pepers. Een Oegandees bedrijf had dit
naar de nVWA gestuurd met de vraag om welke insectensoort het ging. De galmug
veroorzaakt volgens telers in Oeganda veel schade in de peperteelt en tast behalve
pepers mogelijk ook paprika aan. De galmug zou Nederland via de import van
pepers kunnen binnenkomen, vooral op bedrijven die teelt en handel van pepers
combineren. Op een dergelijk bedrijf was in 2009 ook een introductie van de
Afrikaanse fruitmot, Thaumatotibia leucotreta (zie ook Hoofdstuk 8).
In Zuid-Europa komt de galmugsoort Asphondylia gennadi voor op paprika. Deze
soort kan veel schade geven en lijkt een groter risico dan de onbekende soort uit
Oeganda omdat de kans op introductie via EU-interne handel groter is.
Paprika’s en pepers zijn niet-inspectieplichtig. Er is ook geen wetgeving die de
combinatie van teelt en handel op dezelfde locatie verbiedt of daaraan voorwaarden
stelt vanwege het risico van introductie van nieuwe ziekten te plagen. De nVWA
adviseert bedrijven daarom de teelt en handel zoveel mogelijk ruimtelijk te
scheiden, maar kan dit niet verplicht stellen.
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Tabel 15. Nieuwe risico’s voor groenten en fruit gesignaleerd in de periode 2005-2010
Organisme

Waardsoort(en)

Sector

Jaar

Toelichting

Asphondylia

Capsicum

G&F

2010

Vondst in import habanero-pepers

Blueberry scorch virus

Blauwe bes

G&F

2004

PRA

Columnea latent viroid

Tomaat en enkele

G&F en

2004

PRA

sierteeltgewassen

sierteelt

Contarinia

Dendrobium-orchideeën

Sierteelt en

2004

PRA, Q-waardig tot 2007

G&F

maculipennis
Drosophila suzukii

Kers en ander kleinfruit

G&F

2009

In 2008 nieuwe schadeveroorzaker in

Epiphyas postvittana

Veel soorten

G&F

2009

Recente uitbreiding in Europa

Halyomorpha halys

Veel soorten

G&F

2009

EPPO Alert List na uitbraak in Zwitserland

Iris yellow spot virus

Ui, prei, knoflook, iris,

Sierteelt en

2004

PRA

Keiferia lycopersicella

Tomaat en andere

2009

Uitbraak in Italië in 2008

kleinfruit in de VS

in 2007
amaryllis en lisianthus

G&F
G&F

Solanaceae
Leucinodes orbonalis

Kasgroenten, o.a. aubergine

G&F

2005

PRA

Liriomyza trifolii en

Veel soorten dicotylen

G&F

2005

PRA

Polyfaag, alleen in kassen

Sierteelt en

2008

Tijdelijke noodmaatregelen in 2008. Op

L. huidobrensis
Meloidogyne

(warmteminnend)

enterolobii

G&F

basis van PRA niet langer Q-waardig

Monilinia fructicola

Kers en pruim

G&F

2007

Aanwezig in Frankrijk, Hongarije en

Neoleucinodes

Vruchten van Solanaceae

G&F

2009

Vondst in aubergine uit Suriname in

Pepper chat fruit viroid

Paprika en mogelijk andere

G&F

2008

Vondst in paprika in 2008, risico gering

Spodoptera dolichos

Veel soorten, kasteelten

Sierteelt en

2009

In 2009 vondst in Cucumis-vrucht uit

2007

EPPO Alert List vanwege vondsten in

Zwitserland
handbagage Schiphol

elegantalis
Solanaceae

G&F
Tuta absoluta

Tomaat

G&F

Suriname, PRA
Spanje

Drosophila suzukii
De PRA voor deze fruitvlieg wordt beschreven in het hoofdstuk Nieuwe risico’s.

4.7

Discussie en conclusies
Quarantaineorganismen worden de laatste jaren bij import van tuinbouwproducten
veel minder onderschept. Het aantal vondsten is in Nederland nog sterker gedaald
dan in andere landen. De deregulering van Helicoverpa enkele jaren geleden kan
deze veranderingen maar ten dele verklaren. Wat dan echter wel de verklaring is, is
niet aan te geven. Daarvoor is nadere analyse nodig.
In de teelt van groenten en fruit nemen de vondsten niet toe en zijn de
schommelingen vooral toe te schrijven aan besmettingen in aardbei, die over de
jaren heen een wat grillig verloop vertonen. Het aantal notificaties uit derde landen
neemt wel wat toe.
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AKKERBOUW

Akkerbouw

In deze rapportage vallen onder de akkerbouwsector de aardappel, granen, maïs en
andere voedergewassen, suikerbiet, uien, peulvruchten en olie- en vezelgewassen.
De vollegrondsgroenten zijn onderdeel van het hoofdstuk Groenten en fruit. In de
praktijk hebben de fytosanitaire activiteiten hoofdzakelijk betrekking op
aardappelen.

5.1

Sectorbeeld
Het jaar 2010 was voor de akkerbouw een goed jaar. De arealen en productie
namen weliswaar af, maar de hogere prijzen voor aardappelen, granen en maïs
maakten dit meer dan goed. Het aantal bedrijven steeg licht. Er waren in 2010 1593
pootaardappeltelers waarvan 293 met eigen vermeerdering voor consumptieteelt,
het totale areaal pootgoed was circa 37.400 hectare.
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Figuur 31. De Nederlandse akkerbouw in 2010 (Bronnen: CBS, LEI Actuele Ontwikkelingen
2010, Eurostat)

5.2

Samenvatting inspectieresultaten
Nederland importeert weliswaar veel grondstoffen voor veevoer zoals soja, maar
relatief weinig fytosanitair inspectieplichtige akkerbouwproducten. Daarom is het
aantal importinspecties laag; in 2009 zijn 1433 importinspecties uitgevoerd. De NAK
toetste tijdens de integrale toetsing in het teeltseizoen 2010 (1-7-2009 tot 1-72010) 25.193 monsters aardappelpootgoed op bruinrot en ringrot. In dit seizoen
werden één bruinrotvondst en zes ringrotvondsten gedaan. De nVWA en de
keuringsdiensten voerden voor de export in totaal 17.646 inspecties uit aan
pootaardappelen, consumptieaardappelen en zaaizaden. Hierbij werd 49 keer een
quarantaineorganisme gevonden. Nederland ontving 46 notificaties.
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Tabel 16. Samenvatting inspectieresultaten voor EU-quarantaineorganismen in 2010 in de akkerbouw (aantallen
besmette partijen)
Organisme

Q-

Import

status

Verstuurde

Grond-

Water-

Fyto-

Poot-

Ontvangen

notificaties

monsters

mon-

bewaking

goed

notificaties1

-

sters

eindteelt

IAII

-

-

-

-

1

3

Globodera pallida

IAII/IB

-

-

38

-

-

-

-

Globodera

IAII/IB

-

-

6

-

-

-

14

IAII

-

-

-

-

20

-

-

Meloidogyne fallax

IAII

-

-

-

-

-

-

-

Ralstonia

IAII

1

1

-

7

1

-

1

1

1

44

7

22

3

15

Clavibacter
michiganensis

ssp. sepedonicus

rostochiensis
Meloidogyne
chitwoodi

solanacearum

Totaal
1

NOI: betreft door de nVWA ontvangen notificaties (ongeacht of deze terecht of onterecht waren)

Plantenpaspoort
3 vondsten
Import Akkerbouw
1 vondst

Export
49 vondsten
Eindteelt
66 vondsten

1
notificatie

15
notificaties

Figuur 32. Aantal vondsten van Q(waardige) organismen in de akkerbouwketen in 2010.

5.3

Import
Een importeur in Nederland heeft in 2010 gebruik gemaakt van de derogatie voor
aardappelen uit Egypte. In totaal zijn 54 importzendingen (71 partijen, 12.250 ton)
in de periode februari - juni 2010 geïnspecteerd. Alle partijen zijn visueel
geïnspecteerd, waarbij er per 25 ton 200 knollen werden doorgesneden ter controle
op bruinrot. In één partij van 495 ton werd bruinrot aangetroffen. Deze partij is
afgekeurd voor invoer in de Europese Unie. Van 27 herkomstgebieden in Egypte zijn
random monsters onderzocht op de aanwezigheid van bruinrot. In deze monsters is
de aanwezigheid van bruinrot niet vastgesteld.

5.4

Teelt
De nVWA inspecteert binnen het programma fytobewaking de Nederlandse
akkerbouwbedrijven op de aanwezigheid van bepaalde schadelijke organismen. Dit
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gebeurt vanwege een Europese meldingsverplichting, vaak na een uitbraak, of
omdat de nVWA zelf het risico aanzienlijk vindt, of om de pest status te
onderbouwen. In de akkerbouw zijn de meeste surveys voorgeschreven door
richtlijnen en beschikkingen van de EU.
Tabel 17. Programma fytobewaking 2010 in de akkerbouw
Gewas

Organisme

Aantal

Daucus carota (wortel)

Bactericera en Trioza (vectoren Liberibacter),

50

inspecties

Candidatus Liberibacter solanacearum, Stolbur
Phytoplasma
Zea mays - eindteelt

Diabrotica virgifera1)

300 locaties

Solanum tuberosum - M. chitwoodi-survey in

Meloidogyne chitwoodi / fallax

210

Potato spindle tuber viroid en 8 andere viroiden,

3800

pootgoedteelt
Solanum tuberosum - pootgoedteelt stammen

Andean potato latent virus, Andean potato mottle
virus en Potato black ringspot virus
Solanum tuberosum - pootgoedteelt nieuwe

rassen (RKO)

Potato spindle tuber viroid en 8 andere viroiden,
Andean potato latent virus, Andean potato mottle

ca. 100
rassen

virus en Potato black ringspot virus
Solanum tuberosum – oogstsurvey

risicogebieden
Solanum tuberosum – AM-survey in consumptie-

Synchytrium endobioticum, M. chitwoodi en M. fallax,

400 locaties

Epitrix, overige quarantaineorganismen
Globodera rostochiensis/ pallida (AM)

1)

Ca. 300 ha

en zetmeelaardappelen
Solanum tuberosum – industriesurvey BR/RR

Ralstonia solanacearum1), Clavibacter michiganensis

875 partijen

ssp. sepedonicus1)

herkomst NL
Solanum tuberosum – industriesurvey BR/RR

herkomst overige EU en landen om

Ralstonia solanacearum1), Clavibacter michiganensis

175 partijen

ssp. sepedonicus1)

Middellandse Zee
Afbakeningssurvey beregeningsverbodsgebieden
1)

Ralstonia solanacearum1)

1000 locaties

Europese meldingsverplichting

In de teelt spelen vooral vondsten in aardappelen van bruinrot, ringrot, aardappelcystenaaltjes en maïswortelknobbelaaltjes. Voor de goede orde wijzen we erop dat
de periodes waarop de cijfers betrekking hebben niet voor alle organismen gelijk
lopen. Voor aardappelcystenaaltjes is dit teeltseizoen 2009-2010, voor de andere
organismen 2010-2011.

Ralstonia solanacearum (bruinrot, IAII) in aardappel en in oppervlaktewater
Bruinrot is een bacterieziekte die gemakkelijk geïntroduceerd wordt in aardappelen
door te beregenen of bespuiten met besmet oppervlaktewater. Besmet geraakte
partijen kunnen enkele jaren onopgemerkt blijven waardoor de bacterie verder kan
worden verspreid.
Bruinrot in oppervlaktewater
Het beregeningsverbod in aardappelen is de belangrijkste preventieve maatregel in
het programma van maatregelen om verspreiding van bruinrot tegen te gaan. In
2005 is een beregeningsverbod voor pootaardappelen in heel Nederland ingesteld.
Hiermee is het belangrijkste risico voor het verspreiden van bruinrot in de
aardappelkolom weggenomen.
De nVWA laat in Nederland sinds 1996 jaarlijks het oppervlaktewater onderzoeken
op de aanwezigheid van de bruinrotbacterie. Aan de hand van dit onderzoek en
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voorstellen hiertoe, stelt de minister van EL&I de verbodsgebieden voor het nieuwe
seizoen vast. Het onderzoek in 2010 (2138 duplo watermonsters) heeft geleid tot
één nieuw verbodsgebied en zes uitbreidingen van bestaande verbodsgebieden. Alle
vindplaatsen liggen in Noordoost-Nederland.
De nVWA bewaakt samen met de NAK de naleving van de beregeningsverboden. In
de droge periode van eind juni/begin juli 2010 is hierbij gebruik gemaakt van
helikoptervluchten. In totaal zijn toen zeven controlevluchten uitgevoerd in alle
aardappelteeltgebieden. Daarbij zijn negen overtredingen door telers van
consumptie- en zetmeelaardappelen vastgesteld binnen de beregeningsverbodsgebieden. Daarnaast is bij drie telers vastgesteld dat zij buiten de beregeningsverbodsgebieden pootgoed voor eindgebruik op eigen bedrijf (ATR-pootgoed)
beregend hebben. In geen enkel geval werd een ongeoorloofde beregening op NAKpootgoed vastgesteld. De meeste aardappeltelers lijken goed om te gaan met de
geldende beregeningsverboden en waar mogelijk gebruik te maken van bronwater.
De nVWA ziet inhoudelijke ruimte om de werkwijzen van het instellen en weer
intrekken van beregeningsverbodsgebieden te evalueren en waar nodig te herzien.
Vooruitlopend hierop heeft de nVWA in de periode 2008 – 2010 op experimentele
basis bemonsteringen uitgevoerd binnen een klein aantal beregeningsverbodsgebieden. In de afgelopen drie jaar zijn op 5 plaatsen verbodsgebieden intensief
doorgemonsterd. Dit betreft 2 kleine verbodsgebiedjes en 3 delen van een groot
verbodsgebied. Op basis van de uitslagen wordt voor het teeltseizoen 2011 één
verbodsgebied ingetrokken en worden twee verbodsgebieden aanzienlijk verkleind.

Figuur 33. Beregeningsverbodsgebieden bruinrot 2011 tov 2010; links inkrimping (blauw) en
gelijk gebleven (rood); rechts uitbreiding (rood) en gelijk gebleven (blauw)

De nVWA heeft in 2010 nieuwe regels toegepast voor het afbakenen van
beregeningsverbodsgebieden. Met deze nieuwe regels loopt de nVWA vooruit op de
al eerder aangekondigde, meer fundamentele evaluatie van de werkwijze voor
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instellen èn opheffen van beregeningsverbodsgebieden. De nieuwe aanpak heeft tot
doel om alleen watergangen en gebieden besmet te verklaren waarin verondersteld
mag worden dat de bruinrotbacterie zich permanent gevestigd heeft.

Aantal besmettingen

Bruinrot in de aardappelteelt
In de integrale toetsing van pootaardappelen is in 2010 geen bruinrot aangetroffen.
In totaal zijn 20.566 monsters onderzocht op bruin- en ringrot.
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Figuur 34. Aantal bedrijven met bruinrotbesmetting in Nederland vanaf seizoen 1994/1995

De belangrijkste verandering die in de integrale toetsing van 2010 is doorgevoerd is
de aanpassing van de samenvoegregels. In de voorbereiding van het seizoen
hebben nVWA en NAK de samenvoegregels zoals die golden voor bruin- en ringrotonderzoek en voor het verplichte virusonderzoek geharmoniseerd. Het voordeel is
dat eenduidigheid van de regels de werkwijze voor telers en keurmeesters
inzichtelijker heeft gemaakt. Door de aangepaste samenvoegregels hebben telers
meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot samenvoegen, vooral van kleine
percelen. De verandering heeft geen significante verandering veroorzaakt in de
procentuele verdeling van de monsters over de klassen. Ruim 70% van de monsters
voor het bruin- en ringrotonderzoek wordt ook benut voor het virusonderzoek aan te
certificeren pootgoed.
De vondsten van bruinrot in de integrale toetsing in de voorgaande seizoenen
2009/2010 en 2008/2009 zijn aan elkaar gerelateerd. In totaal drie besmettingen in
het ras Lanorma bleken afkomstig uit zelfde klonale lijn.
In het seizoen 2010/2011 zijn 1273 monsters genomen in de teelt-, grens- en
industriesurveys van consumptie- en zetmeelaardappelen. Dit betekent een
halvering van de omvang van de survey t.o.v. twee jaar geleden. De nVWA heeft de
omvang van de survey in lijn gebracht met de omvang van surveys in andere
landen(aantal monsters in relatie tot geteeld areaal). De inkrimping van de survey
kan gezien worden als de laatste stap in de aanpak van de bruinrotuitbraken in de
negentiger jaren. Door invoering van het beregeningsverbod voor pootgoed is er in
Nederland sprake van – op een enkel incident na - bruinrotvrije pootgoedteelt. Het
is niet langer nodig om een zeer intensieve survey uit te voeren om de
bruinrotstatus van de aardappelkolom te bewaken. Daarbij wordt opgemerkt dat de
bruinrotvrije status van pootgoed primair door de integrale toetsing wordt bewaakt.
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Er werd in 2010 één bruinrotbesmetting gevonden in consumptieaardappelen. In de
teeltsurvey werd uit een samengevoegde partij van het ras Bintje een tweetal
monsters genomen, waarbij er één besmet met bruinrot bleek. Vanwege de
samenvoeging van de opbrengsten van een tweetal percelen heeft dit als gevolg dat
er op beide percelen een besmetverklaring is opgelegd. Uit nadere tracering bleek
dat het heel onwaarschijnlijk is dat er sprake was van een lijnbesmetting door
gebruik van besmet pootgoed.
Bij het getroffen bedrijf was in 2007 ook al bruinrot vastgesteld. De nVWA houdt er
rekening mee dat er door de handelswijze van het getroffen bedrijf in 2007 een
verhoogd risico is ontstaan op instandhouding van de bruinrotbacterie op het bedrijf.
In het traceringsonderzoek is een tweede risicofactor naar voren gekomen. Het
bedrijf teelt regelmatig aardappelen in de uiterwaarden van de Maas. Dit was ook
het geval in de teelt 2010. Van de Maas is bekend, dat het water besmet is met de
bruinrotbacterie en dat de uiterwaarden van de rivier af en toe overstromen. De
nVWA houdt rekening met besmetting met de bruinrotbacterie door de teelt in
besmette grond of door besmetting via besmette opslagplanten. Voor de goed orde
wordt opgemerkt dat de teler beschikt over een bron voor het beregenen van
aardappelen met grondwater dat vrij is van bruinrot. De nVWA zal in 2011 in de
survey van consumptieaardappelen breder aandacht geven aan de aardappelteelt in
uiterwaarden.

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (ringrot, IAII) in aardappel
Ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) is een bacterieziekte die zich
gemakkelijk verspreidt door contact van aardappelen met materialen waarop
geïnfecteerd slijm uit besmette knollen is achtergebleven. Besmet geraakte partijen
kunnen meerdere jaren onopgemerkt blijven waardoor de bacterie verder kan
worden verspreid. Ringrot wordt meegenomen in de integrale toetsing op bruinrot
van pootgoed en surveys in overige aardappelen.
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Figuur 35. Aantal bedrijven met ringrotbesmetting in Nederland vanaf seizoen 1995
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In seizoen 2010/2011 was er sprake van twee gevallen van ringrot. In het eerste
geval ging het om drie bedrijven met klonaal verwant pootgoed van het ras Zorba.
Het tweede geval betrof consumptieaardappelen van het ras Rode Pipo.
De besmetting in Zorba kwam aan het licht tijdens de integrale toetsing op een
pootgoedbedrijf in Flevoland. De nVWA startte hierop een traceringsonderzoek,
waarbij al snel op een tweede bedrijf in Flevoland een besmetting werd vastgesteld.
Dit was het herkomstbedrijf van het pootgoed dat door het eerste vondstbedrijf
gebruikt was. Op het tweede vondstbedrijf werd ringrot aangetroffen in een klonaal
(te herleiden tot een gezamenlijke vegetatief vermeerderde moederpartij) verwante
partij van het eerste vondstbedrijf en in een niet klonaal verwante partij van
hetzelfde ras en dezelfde herkomst.
De vondst bij het tweede bedrijf was aanleiding voor een breed onderzoek bij ruim
30 bedrijven. Het onderzoek richtte zich op alle plekken met een reëel risico dat er
contact met de bacterie was geweest. Het ging daarbij primair om klonale contacten
en, daar waar in een partij aardappelen een besmetting was aangetroffen, ook om
contacten via machines, materialen, transportbanden, opslag en dergelijke.
Afhankelijk van de mate van risico, werd er ook bemonsterd. In totaal werden bijna
700 monsters genomen uit 160 partijen.
Van de betrokken bedrijven hadden er 14 pootgoed aangeplant dat klonaal verwant
was aan de besmet bevonden partijen. Op één van deze bedrijven, in de
Wieringermeer, werd ringrot vastgesteld in een partij pootgoed van het ras Zorba,
die klonaal te herleiden was naar de twee andere besmet bevonden partijen.
In totaal zijn op de drie getroffen bedrijven circa 30 monsters uit 7 partijen – alle
van het betreffende ras – besmet gebleken met ringrot. Betreffende partijen zijn
besmet verklaard. Van alle overige partijen aardappelen op de drie genoemde
bedrijven is de pootgoedstatus ingetrokken. De ‘klonaal’ verwante partijen bij de
overige 14 pootgoedtelers zijn ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard, waardoor de
pootgoedstatus is ingetrokken.
Het tweede vondstbedrijf van de Zorba-besmetting is dus de toeleverancier geweest
van klonaal verwant pootgoed aan in totaal 15 bedrijven, waar de nVWA
maatregelen heeft opgelegd. De gezamenlijke herkomst van dit materiaal lag in
2008. Het betrof de vermeerdering van een Duitse partij, van oogst 2007, maar dat
betekent niet dat de besmetting daar ook vandaan kwam. De nVWA heeft van de
Duitse autoriteiten informatie ontvangen waaruit blijkt dat het onwaarschijnlijk is
dat het Duitse herkomstbedrijf de bron was van de ringrot. De nVWA gaat er op
basis van alle onderzoeks- en traceringsgegevens van uit dat de partij van
oogst 2008 bij uitplant in 2009 mogelijk besmet was. Dat is in 2010 de basis
geweest voor de maatregelen.
Een mogelijke verklaring voor de besmetting betreft het snijden van pootgoed. Uit
het onderzoek bleek dat het tweede vondstbedrijf veel pootgoed snijdt. In 2010 was
dit hoofdzakelijk pootgoed van derden, dat in opdracht van een handelshuis werd
gesneden voor afzet aan derden. Het betreffende bedrijf heeft ook de eigen Zorba
partijen gesneden voor de eigen pootgoedteelt. Dit kan de bron zijn geweest voor
introductie van de ringrotbacterie op het bedrijf en verklaart misschien ook de snelle
opbouw van de besmetting in de partijen.
Pootgoed snijden brengt meerdere risico’s met zich mee. Is de partij (licht) besmet,
dan verspreidt de bacterie zich door snijden heel snel over de partij. Daarnaast kan
de bacterie gemakkelijk andere partijen besmetten. Hoe zwaarder besmet, hoe
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groter het risico. Het risico op het overbrengen van besmet bacterieslijm op kisten
en machines is sowieso heel groot voor gesneden aardappelen. De besmet geraakte
kisten en machines vormen, zelfs voor meerdere jaren, een nieuwe bron van
besmetting, doordat de bacteriën in opgedroogd slijm lang overleven. Dit geldt ook
voor besmette snijmachines die niet grondig worden gereinigd en ontsmet.
De nVWA adviseert pootgoedtelers om geen pootgoed te snijden dat wordt gebruikt
voor de teelt van pootaardappelen. Pootgoedpartijen worden in de integrale toetsing
regulier onderzocht met een intensiteit van één monster per partij (door
keuringsdienst NAK). Indien sprake is van een ‘verhoogd risico’, wordt de intensiteit
verhoogd naar 1 monster per 25 ton. Dit verhoogt de vindkans van een (lichte)
besmetting. Vanaf 2011 wordt het snijden van pootgoed voor de pootgoedteelt ook
als een ‘verhoogd risico’ gezien. Voor de integrale toetsing van pootaardappelen van
oogst 2011 gaat daarom de intensiteit van 1 monster per 25 ton gelden voor
bedrijven die pootgoed snijden voor de pootgoedteelt.
De nVWA adviseert de pootgoedsector ook om verdere stappen te zetten bij het
terugdringen van centrale verwerking van pootaardappelen. Een belangrijkste rode
draad in de ringrotincidenten van de afgelopen jaren is de combinatie van
pootgoedteelt met dienstverlening aan derden. In eerdere jaren bestond deze
dienstverleneing uit het sorteren van consumptieaardappelen, het opslaan van
aardappelen in eigen kisten en in 2010, zoals boven gemeld, het snijden van
pootaardappelen. De combinatie van pootgoedteelt met dergelijke dienstverlening
blijkt bijzonder riskant en vraagt om een sectorbrede aanpak. Telers kunnen zelf
ook het risico op introductie van ringrot terugdringen door praktische hygiënemaatregelen toe te passen. Zo is het belangrijk te voorkomen dat de kisten van het
eigen bedrijf in contact komen met aardappelen van anderen. Bij het (uit)lenen van
machines kan veel bereikt worden door deze te reinigen en te ontsmetten. De nVWA
acht het wenselijk dat dergelijke adviezen in een gedragscode worden vastgelegd.
De ringrotbesmetting in consumptieaardappelen van het ras Rode Pipo werd
gevonden in de industriesurvey. In de daaropvolgende tracering werd ook een knol
met symptomen gevonden. Dit wijst op een langdurige opbouw van de besmetting.
Tracering en bemonsteringsresultaten leiden tot de conclusie, dat géén sprake was
van een lijnbesmetting die naar een NAK-pootgoedteler te herleiden was.
Traceringsonderzoek heeft uiteindelijk nog een tweetal verdachte consumptiepartijen opgeleverd.
In de industriesurvey is in november ook nog een besmetting gevonden in een partij
uit Duitsland van het ras Victoria. De nVWA heeft de gegevens over de leverancier
en teler aan Duitsland gemeld. Bij de teelt is gebruik gemaakt van Nederlands
uitgangsmateriaal. Bij tracering zijn geen aanwijzigen gevonden dat het pootgoed
bij aflevering al besmet kan zijn geweest.

Meloidogyne chitwoodi/fallax (Maïswortelknobbelaaltjes, IAII)
Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax zijn nematoden die kleine tot zeer
kleine knobbels aan de wortels van het gewas veroorzaken. Bij knol- en wortelgewassen wordt ook de knol en/of penwortel aangetast. Dit gebeurt meestal door
aaltjes van de tweede en derde generatie. Meloidogyne chitwoodi/fallax hebben een
zeer brede waardplantenreeks, waardoor vruchtwisseling weinig effect heeft.
Volgens de Europese fytorichtlijn moet plantmateriaal vrij zijn van deze nematoden.
Voor aardappelpootgoed geldt de eis dat dit afkomstig moet zijn uit ‘vrije gebieden’
of bemonsterd en onderzocht moet worden.
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De nVWA voert, in overeenstemming met de Fytorichtlijn van de EU, jaarlijks een
survey uit om te kijken of de vrije gebieden nog vrij zijn van maïswortelknobbelaaltjes. De aangewezen gebieden, gebieden waarin Meloidogyne chitwoodi en/of
M. fallax is aangetroffen, worden zonodig jaarlijks aangepast naar aanleiding van
vondsten bij de gewasinspecties door de NAK, de Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
en Naktuinbouw. Pootgoed uit de aangewezen gebieden wordt uitsluitend van een
plantenpaspoort voorzien indien het is bemonsterd en daarbij vrij bevonden is van
de maïswortelknobbelaaltjes, conform de vereisten van de Fytorichtlijn.

Tabel 18. Overzicht van het aantal vondsten van M. chitwoodi / fallax in de aardappelteelt (2010)
Organisme

Bron

2007

2008

2009

M. chitwoodi

NAK - bruinrot en ringrot survey

9

13

8

5

nVWA - pootgoedsurvey M. chitwoodi en fallax

0

0

1

0

nVWA - overige survey's

4

10

0

0

BKD - partijkeuring bloembollen

1

0

0

0

NAK – partijkeuring consumptieaardappelen

3

3

1

1

1

0

NAK – nacontrole consumptieaardappelen
NAK - toetsing in aangewezen gebieden

Totaal
M. fallax

17

26

2010

15

14

26

20

NAK - survey in aangewezen gebieden

2

1

0

0

nVWA - pootgoedsurvey M. chitwoodi en fallax

1

0

0

0

nVWA - overige survey's

0

2

0

0

NAK - partijkeuring

2

0

0

0

Totaal

5

3

0

0

Het aantal vondsten van M. chitwoodi lag in 2010 op hetzelfde niveau als
voorgaande jaren.
Het aantal vondsten van M. chitwoodi, dat wordt gedaan tijdens de bruin- en
ringrotsurvey is vooral in consumptieaardappelen sinds 2008 afgenomen. Deze
afname valt samen met een aanzienlijke inkrimping van de omvang van de bruinen ringrotsurvey, er kan dus niet geconcludeerd worden dat er in consumptieaardappelen minder aantastingen met M. chitwoodi voorkomen. In zetmeelaardappelen is in de bruin- en ringrotsurvey nog nooit M. chitwoodi aangetroffen. Dit
kan verklaard worden uit de wijze van monstername en de vervuiling van de
aardappelen met grond en gewasresten.
De nVWA heeft in 2009 voor het eerst een PCR-techniek gebruikt bij de
M. chitwoodi-survey in pootaardappelen. Dit heeft niet geleid tot meer vondsten. In
2010 is M. chitwoodi niet aangetroffen. De besmetting van 2009 is achteraf ook met
een inspectie op zichtbare symptomen aan het licht gekomen.
De nVWA heeft de afgelopen twee jaar weinig tijd kunnen besteden aan de
afbakeningssurvey rondom het grote aangewezen gebied in Zuidoost Nederland. Er
zijn dus ook geen vondsten gedaan.

Tabel 19. Overzicht bemonstering in aangewezen gebieden (2010)
2008

2009

2010

Aantal ha pootgoed in aangewezen gebieden

716

805

1194

Aantal monsters onderzocht

400

489

699

Aantal ha pootgoed waarvan opbrengst besmet is verklaard

20

26

30
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In de reguliere inspecties van de keuringsdiensten wordt M. chitwoodi zelden
gevonden. In 2010 gebeurde dat slechts eenmaal. Deze vondst heeft geleid tot het
instellen van een nieuw aangewezen gebied, het eerste in de provincie Drente.
Meloidogyne chitwoodi werd in 2010 bij de bemonstering in de aangewezen
gebieden even vaak gevonden als in 2009. Het aantal monsters van pootgoedpartijen uit de aangewezen gebieden lag toen ruim 20% hoger dan in 2010.
Rond de belangrijke pootgoedgebieden vallen enkele dingen op. Zo was in 2010 het
aantal vondsten op Texel nog steeds hoog, maar niet meer zo hoog als in 2009 (6
vondsten i.p.v. 13, 2 percelen i.p.v. 7). De vondsten beperkten zich tot één bedrijf
in één aangewezen gebied, dat zich licht uitbreidde. In de Wieringermeer werden in
twee aangewezen gebieden in totaal 3 vondsten gedaan. Hier was sprake van
aanzienlijke uitbreiding van één van de aangewezen gebieden, dat vanwege een
vondst in de partij-inspectie van 2009 was ingesteld. Ook in de Noordoostpolder
werden in twee aangewezen gebieden in totaal 3 vondsten gedaan. Dit had slechts
kleine uitbreidingen van de aangewezen gebieden tot gevolg.

40

37

35
29

30

26
25

22
20

20

18

17

17
15

15
11
9

10
6

7

5
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figuur 36. Vondsten van Meloidogyne chitwoodi en M. fallax met een vastgestelde geografische
herkomst (1998-2010). Ook vondsten in andere sectoren (groente & fruit, bloembollen) zijn
meegenomen

De situatie rond M. chitwoodi blijft zorgelijk. Het aantal nieuwe vondsten was in
2010 niet minder dan het jaar ervoor. De nVWA houdt rekening met een verder
toenemende verspreiding van M. chitwoodi. Aandacht voor preventie blijft nodig.
Preventie is mogelijk door goede keuze van voorvrucht, het laten uitvoeren van
vrijwillig grondonderzoek en het mijden van percelen waar een besmetting met
M. chitwoodi is vastgesteld of wordt vermoed.
In 2010 heeft de nVWA zich ingezet om de bewustwording voor het M. chitwoodivraagstuk bij andere EU-landen te vergroten. Nederland vindt het belangrijk dat alle
EU-landen surveys uitvoeren naar de verspreiding van M. chitwoodi, met name in
die gebieden waar veel aardappelen en tuinbouwgewassen worden geteeld.
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Opmerkelijk is dat er in officieel onderzoek in Nederland al twee jaar geen M. fallax
is aangetroffen.

Globodera rostochiensis en G. pallida (aardappelmoeheid, IAII)
Aardappelmoeheid (AM) wordt veroorzaakt door de aardappelcystenaaltjes
Globodera rostochiensis en G. pallida. Vrouwtjes gevuld met eieren (cysten) blijven
na de oogst achter in de grond. De eieren kunnen in daaropvolgende aardappelteelten ook na lange tijd nog worden gelokt en zich vermeerderen. Inzet van de
juiste resistente aardappelrassen maakt het probleem echter hanteerbaar.

Tabel 20. Overzicht van AM-vondsten en besmetverklaringen vanaf het seizoen 2003/2004 (nb=niet bepaald)
Seizoen ( 01/07 - 30/06)

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

429

2509

2126

1684

1080

1895

1233

279

1134

1007

923

995

1231

827

520

2538

2220

1671

1157

1940

1310

15

12

7

32

53

50

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

40

Onderzoek t.b.v.
onderzoeksverklaring AM

Aantal besmet verklaarde delen
van percelen
Overzicht besmetverklaringen

Aantal percelen met
besmetverklaringen
Totaal besmet verklaarde
oppervlakte in ha.
Survey AM 2010

Aantal valplekken met AM
Aantal percelen met een vondst in
grondonderzoek

Bemonstering t.b.v. een onderzoeksverklaring AM
Een bemonsteringsjaar voor het verkrijgen van een onderzoeksverklaring AM loopt
van 1 juli tot 30 juni. De cijfers in dit rapport hebben betrekking op de AMbemonstering in de periode 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 en de AM-survey in
2010. Het bemonsteringsjaar 2009/2010 is het laatste jaar dat het AM-onderzoek en
de behandeling van vondsten onder de oude bestrijdingsrichtlijn van 1969 zijn
uitgevoerd.
De NAK heeft in 2010 in totaal 46.629 ha bemonsterd op aardappelmoeheid,
ongeveer 750 ha meer dan in het voorgaande jaar. In totaal zijn daarbij 104.000
monsters onderzocht.
In bemonsteringsjaar 2008 werd de trend van een dalend aantal besmetverklaringen per jaar doorbroken door een toename met ongeveer 40%. In
bemonsteringsjaar 2009/2010 werd opnieuw een dalende trend zichtbaar met 1233
besmetverklaringen afkomstig van 1840 besmette monsters en gelegen op 827
percelen. Ten opzichte van het startjaar 2004 is de omvang van het jaarlijks besmet
bevonden areaal ruim gehalveerd. Telers lijken zich meer bewust te worden van het
AM-probleem en hierop in te spelen met teeltmaatregelen (betere resistente van
rassen, grondontsmetting, vang- en lokgewassen).
Per 1 juli 2010 is de nieuwe Europese bestrijdingsrichtlijn aardappelmoeheid,
2007/33/EG, in werking getreden. Het nieuwe beleid bevat een aantal
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aanscherpingen. De belangrijkste zijn een hogere bemonsteringsintensiteit, een
ruimere afbakening van besmet bevonden stroken en een langere minimale duur
van de opgelegde besmetverklaring. De komende jaren zal moeten blijken of de
hiervoor genoemde dalende trend van het aantal vondsten zich voortzet. Op basis
van teeltgegevens (DR), pootgoedhistorie (NAK) en besmetverklaringen (nVWA), bij
elkaar gebracht in de nieuwe GIS-applicatie ‘AM viewer’ blijkt dat het
bemonsteringsvolume van 600ml per hectare kan worden toegepast op ruim 80%
van het areaal. Wel zal er een ruimere afbakening plaatsvinden, waardoor het
jaarlijks besmet bevonden areaal kan stijgen.
Survey AM
In opdracht van de nVWA heeft de NAK de survey aardappelmoeheid in 2010 voor
het eerst in consumptieaardappelen uitgevoerd. Met ingang van 2010 wordt ook de
zetmeelaardappelteelt in de survey meegenomen. Tot en met 2009 deed de nVWA
alleen een helicoptersurvey naar valplekken in de consumptieteelt. Met de nieuwe
NAK-survey geeft Nederland invulling aan de nieuwe AM-richtlijn die voorschrijft dat
jaarlijks 0,5% van het (niet pootgoed) aardappelareaal in de survey opgenomen
dient te worden.

Tabel 21. Besmet bevonden en vrijgegeven delen van de percelen en monsters in de AM-survey van 2010.
Areaal

Aantal

survey

percelen

monsters

Aantal Uitslag

350

125

352

220

77

220

Aantal

Aantal

Monsters

Monsters

Percentage

percelen

percelen

genomen

besmet

besmet

117

94%

328

0

(ha)

Consumptie-

Vrij

aardappelen

Zetmeel-

Besmet

8

6%

24

16

Vrij

45

58%

125

0

Besmet

32

42%

95

63

66%

aardappelen

Totaal

202

66%

572

Legenda
Besmet, consumptie
Besmet, zetmeel
Vrij, consumptie
Vrij, zetmeel

Figuur 37. In de aardappelmoeheid-survey van 2010 vrij en besmet bevonden monsters
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Per perceel is maximaal 3 ha bemonsterd (3 monsters). Per hectare werd één
monster van 400 ml onderzocht. De monsters zijn genomen in de periode oktober
2010 – januari 2011. Door de slechte weersomstandigheden zijn aardappelen laat
gerooid en kon een aantal percelen in 2010 niet meer worden bemonsterd. Als
monsters besmet werden bevonden, werd een aanvullende soortbepaling van de
AM-besmetting uitgevoerd - Globodera rostochiensis, Globodera pallida of een
mengbesmetting van beide. In één geval kon geen betrouwbare soortbepaling
worden gedaan.
De NAK meldt de percelen waar in de survey een besmetting is geconstateerd aan
de nVWA, die op de besmet bevonden percelen of gedeelten daarvan een besmetverklaring oplegt. De NAK informeert de telers hierover schriftelijk, met een schets
van het perceel(sgedeelte) waar AM is aangetoond. De andere telers uit de
steekproef ontvangen een brief met de mededeling dat in hun perceel geen
aardappelmoeheid is aangetoond. Telers die in eerste instantie in de steekproef
zitten, maar waar geen bemonstering heeft plaatsgevonden, ontvangen hierover ook
bericht.
De uitkomsten laten grote verschillen zien tussen consumptie- en
zetmeelaardappelen. In de consumptieteelt waren 8 van de 125 percelen besmet
(6%), in de zetmeelteelt 32 van de 77 (42%). Het percentage besmet bevonden
percelen in de teelt van consumptieaardappelen is laag, maar hoger dan in het
officiële onderzoek t.b.v. een onderzoeksverklaring (ca. 2%). In de besmette
percelen waren gemiddeld twee van de drie monsters besmet.
In de teelt van zetmeelaardappelen wordt dus veel meer AM gevonden. Toch zijn
door de langdurige inzet van aardappelrassen met een goede AM-resistentie de
aaltjesdichtheid in besmette percelen in het gebied en het aandeel zwaar besmette
percelen in het afgelopen decennium fors gedaald.
Voor alle 79 besmet bevonden monsters is een soortbepaling uitgevoerd. Ruim 80%
van de in 2010 aangetroffen besmettingen werd veroorzaakt door Globodera pallida.
Globodera rostochiensis werd veel minder aangetroffen.

Tabel 22. Vondsten naar soort

Consumptieaardappelen

Globodera rostochiensis

Globodera pallida

Mengbesmetting

Niet bepaald

0

6

2

0

Zetmeelaardappelen

1

27

3

1

Totaal aantal

1

33

5

1

% t.o.v. totaal

3%

83%

13%

3%

Synchytrium endobioticum (Aardappelwratziekte, IAII).
De nVWA heeft in 2010 op aardappelhopen en in het veld inspecties uitgevoerd naar
zichtbare symptomen van wratziekte. De survey in 2010 was beperkt van omvang.
Er werden geen besmettingen vastgesteld. Ook bij de monstername voor bruin- en
ringrot werd in 2010 géén wratziekte waargenomen. Dit is het vijfde opeenvolgende
jaar waarin er geen wratziektebesmettingen worden aangetroffen. Deze gunstige
uitkomst heeft waarschijnlijk mede te maken met de verbeterde resistentie van de
gebruikte aardappelrassen. Het blijft belangrijk in de omgeving van eerdere
vondsten aardappelrassen met voldoende veldresistentie te kiezen. Bij de controle
van teeltverboden is één overtreding geconstateerd; er werden aardappelen geteeld
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op een besmet verklaard terrein. In verband hiermee zijn naast strafrechtelijke ook
fytosanitaire maatregelen opgelegd.
Duitsland en Polen gebruiken in het officiële wratziekteresistentieonderzoek al vele
jaren de Glynne-Lemmerzahl-methode. Nederland gebruikt de Spieckermannmethode. Om in de toekomst het wederzijds overnemen van de resultaten uit het
resistentieonderzoek beter mogelijk te maken, is een ringtoets uitgevoerd. Er
werden twee ringtoetsen met de Glynne-Lemmerzahl-methode uitgevoerd, in 2009
en 2010. De partners in deze ringtoetsen waren het Julius Kühn Institut in
Duitsland, onderzoeksinstituut IHAR in Polen en vanuit Nederland het HLB en de
kweekbedrijven Averis Seeds en Agrico Research. Het eerste jaar bleek dat er
verschillen in uitslagen waren tussen de verschillende partners, mogelijk door
verschillen in de uitvoering van de Glynne-Lemmerzahl-methode. In 2010 hebben
de partners zich de ‘Duitse’ en ‘Poolse’ Glynne-Lemmerzahl-methode eigen gemaakt
en middels een ringtoets in praktijk gebracht. Hierbij werden de twee verschillende
methoden getoetst met dezelfde rassen en hetzelfde inoculum. Voor het sterke
resistentiegen tegen pathotype 1(D1) bleken de resultaten van de partners in de
twee ringtoetsen consistent en uniform. De resultaten voor de onvolledige
resistenties tegen de hogere pathotypen waren (nog) te variabel. Voor 2011 is
besloten dat de Nederlandse partners een ringtoets uitvoeren om de GlynneLemmerzahl-methode binnen het bedrijf of instituut verder te optimaliseren.

Diabrotica virgifera (Maïswortelkever, IAI)
Diabrotica virgifera virgifera is een maïswortelkever waarvoor de EU noodmaatregelen heeft ingesteld. Dit betekent dat lidstaten moeten onderzoeken of de
kever op hun grondgebied aanwezig is. Vanaf 1997 voert de nVWA daarom een
jaarlijkse Diabrotica-survey uit met feromoonvallen verspreid over maïsteeltgebieden en de directe omgeving van nationale luchthavens, waar de kans op
introductie het grootst is. In 2003 en in 2005 waren er enkele vondsten in de
omgeving van luchthavens, maar de kever heeft zich niet weten te vestigen. In
2010 hingen 119 feromoonvallen in de maïsteeltgebieden en 81 rondom negen
luchthavens. In Nederland werden geen kevers gevangen.
De Duitse autoriteiten vonden de kever in 2010 wel in Duitsland, nabij Venlo. De
vondst werd gedaan nabij een logistiek knooppunt. Een deel van de veiligheidszone
van 1 tot 5 km rondom de vondst ligt op Nederlands grondgebied. In deze zone en
in het omliggende gebied zijn 71 vallen geplaatst. Noch in Nederland, noch in
Duitsland zijn in de intensieve monitoring rondom de vindplaats nieuwe kevers
aangetroffen. Op grond van de Europese maatregelen geldt in 2011 en 2012 een
verplichte vruchtwisseling in de veiligheidszone nabij Venlo en zal de nVWA er
intensief monitoren.

5.5

Export en handel
Export heeft in de akkerbouwsector betrekking op poot- en consumptieaardappelen
en zaaizaden van akkerbouwgewassen naar bestemmingen buiten de EU.
Notificaties
In 2010 heeft Nederland 42 notificaties ontvangen voor akkerbouwproducten die
voorzien waren van een Nederlands certificaat. In acht gevallen was er sprake van
doorvoer van materiaal uit Frankrijk, België en Duitsland. Het aantal notificaties is
hoog in vergelijking met eerdere jaren (2009: 10), vooral door veel notificaties uit
Marokko over zilverschurft en notificaties uit Rusland over Globodera (AM). In beide
gevallen ligt de aanleiding voor de hoge aantallen notificaties bij extra inspectieinspanningen in het ontvangende land. De notificaties hebben aanleiding gegeven
tot aanscherping van de exportinspectie in Nederland. Over de afgelopen twee jaar
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valt verder op dat vooral Egypte en Turkije actief onderzoek doen in geïmporteerde
aardappelen.

Tabel 23. Exportactiviteiten en vondsten in de akkerbouwsector (2010)
Exportproduct

Aantal

Pootaardappelen

Exportinspecties combi

11810

Inspecties aan gereedstaande partij

1133

Gewaarmerkte Fytosanitaire certificaten

3085

Monsters aanhangend grondonderzoek

4471

Monsters hiervan besmet met G. pallida of G. rostochiensis

13

Monsters genomen van sorteergrond

1088*)

Monsters hiervan besmet met G. pallida of G. rostochiensis
Consumptieaardappelen

9

Inspecties NAK

4310

Gewaarmerkte FC's NAK
Zaaizaden

672

Gewaarmerkte FC's

311

Inspecties /bezoeken

n.v.t./ 270.

*) sorteergrondonderzoek is per 01-07-2010 vervallen
Tabel 24. Notificaties over schadelijke organismen in akkerbouwproducten met een Nederlands certificaat
Gewas

Schadelijk organisme

EU Q-

Product

Land

Land Origine

pootgoed

Algerije

Nederland

consumptie

Russ.

Nederland, België,

Aantal

status

-

1

S. tuberosum

Erwinia carotovora

S. tuberosum

Globodera rostochiensis

S. tuberosum

Helminthosporium solani

-

pootgoed

Algerije

Nederland

1

S. tuberosum

Helminthosporium solani

-

pootgoed

Egypte

Nederland

1

S. tuberosum

Helminthosporium solani

-

pootgoed

Marokko

Nederland

18

IAII

Federatie

Frankrijk

S. tuberosum

Pepino mosaic virus

pootgoed

Turkije

Frankrijk

1

S. tuberosum

Potato leafroll virus

IAI1)

pootgoed

Turkije

Frankrijk

2

S. tuberosum

Potato virus A

IAI1)

pootgoed

Turkije

Frankrijk

1

S. tuberosum

Potato yellow dwarf virus

-

pootgoed

Turkije

Frankrijk

1

S. tuberosum

Ralstonia solanacearum

IAII

pootgoed

Egypte

Nederland

1

S. tuberosum

Streptomyces

-

pootgoed

Algerije

Duitsland

1

Totaal
1)

2003/64/EC

14

42

Alleen niet-Europese isolaten

5.6

Nieuwe risico’s
Epitrix spp.
Eptrix is een kleine aardvlo (2 mm) waarvan de poppen en larven kunnen meeliften
met aanhangende grond. Uitroeiing is niet mogelijk. Epitrix similaris heeft zich,
waarschijnlijk via import van pootgoed uit Canada, gevestigd in Portugal en in het
grensgebied in Spanje. De verwachting is dat het organisme zich in Europa verder
zal verspreiden indien er geen EU-brede fytosanitaire maatregelen worden
genomen. Portugal en Spanje nemen momenteel geen officiële maatregelen om
verspreiding van Epitrix te voorkomen. De belangrijkste introductieroute naar NL
loopt via partijen consumptieaardappelen uit besmet gebied. De directe schade voor
de teelt van consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen in NL zal naar
verwachting beperkt zijn. Mocht Epitrix zich in Nederland vestigen, dan zal de
mogelijke impact van de quarantainemaatregelen wel groot zijn en een bedreiging
vormen voor de export naar andere EU-landen. In 2010 heeft de nVWA de sector
geconsulteerd over de risico’s van Epitrix similaris en de wenselijkheid van
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regulering. Deze wordt ongewenst geacht. De nVWA adviseert het bedrijfsleven om
zorgvuldig om te gaan met tarragrond van Portugese en Spaanse aardappelen.
Parallel aan de sectorconsultatie heeft de nVWA in 2010 een survey uitgevoerd naar
Epitrix. Bij zeven bedrijven die aardappelen importeren uit Spanje of Portugal zijn
waarnemingen gedaan naar de typische symptomen van Epitrix op aardappelknollen
en op aardappelplanten in de omgeving. Bij drie bedrijven zijn een of enkele knollen
met symptomen aangetroffen, maar geen symptomen in aardappelplanten. Er
werden geen larven of poppen van Epitrix gevonden in twee grondmonsters van
afvalgrond van de verdachte partij.
In 2011 zal de nVWA voor een survey naar de aanwezigheid van Epitrix opnieuw
waarnemingen doen in aardappelpercelen in de omgeving van aardappelverwerkende bedrijven met import vanuit het Iberisch schiereiland. Bedrijven die
aardappelen uit Portugal en Spanje importeren wordt aangeraden voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat ze via tarragrond Epitrix-kevers
binnenbrengen.

Tabel 25. Nieuwe risico’s gesignaleerd in de periode 2005-2010
Organisme

Waardsoort(en)

sector

Jaar

Toelichting

Candidatus Liberibacter

Aardappel

Akkerbouw

2009

EPPO Alert List in 2009 na publiciteit over

solanacearum

deze sinds 2006 uit Nieuw-Zeeland
bekende bacterieziekte van aardappel
Aardappel,

Candidatus

Phytoplasma asteris

bloembollen
Polyfaag, o.a.

Candidatus

Phytoplasma solani

aardappel

Akkerbouw &

2010

Met nieuwe methode in NL vastgesteld

2010

Vondsten in Duitsland sinds 2006

bloembollen
Akkerbouw &
G&F

Epitrix spp.

Aardappel

Akkerbouw

2009

EPPO Alert List in 2009 na vondst in Portugal

Herbicideresistent

Graanteelt

Akkerbouw

2004

PRA

Polyfaag, o.a.

Akkerbouw

2004

PRA

raaigras
Meloidogyne minor

aardappel, grassen

Candidatus Liberibacter solanacearum en Bactericera cockerellii
Naar aanleiding van onderzoek in de VS en Nieuw-Zeeland wordt de bacterie
Candidatus Liberibacter solanacearum (synoniem Candidatus Liberibacter
psyllaurous, een bacterie-achtig organisme) sinds 2008 in verband gebracht met de
‘Zebra chip’-ziekte bij aardappel. De ziekte ontleent haar naam aan de symptomen
in aardappelknollen die lijken op het strepenpatroon van een zebra. De
bovengrondse plantendelen vertonen chlorotische, lichtgele verkleuring, soms met
paarse delen in de top. Na verloop van tijd sterven de planten meestal af, beginnend
bij het blad en de toppen. Het afsterven van de planten hangt vermoedelijk af van
de omstandigheden, het aardappelras en de leeftijd bij aantasting. In de VS en
Nieuw-Zeeland veroorzaakt deze ziekte enorme schade in de aardappelteelt die kan
oplopen tot 60%.
Voor overdracht en verspreiding van de ziekte is de bacterie afhankelijk van de
vector Bactericera cockerelli (Hemiptera, Triozidae). Dit insect komt niet voor in
Europa en het EPPO-gebied. Naast aardappel zijn er ook andere soorten die als
waardplant kunnen fungeren voor de bacterie. Aanvankelijk waren alleen
plantensoorten uit de familie van de Solanaceae als zodanig bekend, later bleek de
waardreeks toch breder. Bekende waardplanten zijn Solanum tuberosum,
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Lycopersicon esculentum, Capsicum spp. (incl. paprika), Solanum betaceum,
Physalis peruviana en Solanum melongena. Mogelijke (van niet-exacte of
onbevestigde meldingen) waardplanten zijn: Solanum elaeagnifolium, Lycium
barbarum, Solanum ptychantum, Bidens sp., Acacia sp., en Pittosporum sp.
Vanwege het belang van deze ziekte voor de aardappelteelt en de omvang van deze
teelt in het EPPO-gebied is er in 2010 een PRA opgesteld voor deze bacterie in
aardappel.
In 2008 is Candidatus Liberibacter solanacearum in Finland ook in wortel (Daucus
carota) aangetroffen. Hier fungeert Trioza apicalis (Hemiptera, Triozidae) als vector
voor overdracht en verspreiding van de bacterie. Dit insect heeft o.a. sparren als
winterwaardplant. Een eventuele rol van die sparren als mogelijke waardplant van
de bacterie is niet bekend. Trioza apicalis kan zich niet op aardappel voeden en
vermeerderen. Ook andere Solanaceae zijn voor zover bekend geen waardplant van
T. apicalis. Vooralsnog zijn er ook geen andere insectensoorten uit de groep van de
Triozidae bekend die als vector kunnen fungeren en die zich kunnen voeden op
zowel wortel als aardappel, of andere waardplanten van de bacterie.

Foto 2. Symptomen van Candidatus Liberibacter solanacearum op blad van peen in Finland
(Foto: Anne Nissinen, MTT Agrifood Research Finland)

Stolbur fytoplasma (Candidatus Phytoplasma solani, IIAII)
Stolbur fytoplasma (Candidatus Phytoplasma solani komt voor met name in het
midden, zuiden en zuidoosten van Europa. De quarantainestatus is beperkt tot
vegetatief uitgangsmateriaal van Solanaceae. Het fytoplasma heeft veel
waardplanten, zowel cultuurgewassen als wilde planten en onkruiden, waaronder
diverse Solanaceae: aardappel, tomaat, paprika en aubergine. In deze gewassen is
het fytoplasma in Nederland nog nooit aangetroffen. Er zijn echter sinds 2006 in
Midden-Duitsland voor het eerst enkele vondsten gemeld van het stolbur fytoplasma
in aardappel. Deze vondsten zijn een aanwijzing dat het verspreidingsgebied van het
fytoplasma naar het noorden is opgeschoven. Daarom stelt de nVWA in 2011 een
eliminatiescenario op, zodat adequaat kan worden gehandeld zodra het fytoplasma
ook in Nederland in aardappel wordt aangetroffen. De nVWA voert in 2011 ook een
survey uit bij peen, zie astervergelingsfytoplasma.
Astervergelingsfytoplasma (niet gereguleerd)
Astervergelingsfytoplasma (Aster yellows phytoplasma; Candidatus Phytoplasma
asteris) is niet gereguleerd in de EU maar wel in enkele derde landen. De pest status
van het fytoplasma in Nederland is lang onduidelijk geweest met name omdat de
beschikbare methoden ontoereikend waren voor een betrouwbare identificatie. Sinds
kort is identificatie wel goed mogelijk. Dit heeft er toe geleid dat PPO Lisse het
fytoplasma in Nederland heeft gevonden in gladiool (Gladiolus), hyacint
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(Hyacinthus) en blauwe druifjes (Muscari). De de nVWA heeft het fytoplasma ook
gevonden in blauwe druifjes en daarnaast in peen (Daucus carota). Op grond
hiervan moet worden geconcludeerd dat het fytoplasma voorkomt in Nederland.
Tevens komt in Nederland minimaal één bekende vector van het fytoplasma voor:
de dwergcicade Macrosteles sexnotatus. In peen lijken de symptomen op die van
het stolbur fytoplasma en op die van de bacterie Candidatus Liberibacter
solanacearum. Daarom zal de nVWA in 2011 een survey in peen uit voeren gericht
op de symptomen die de drie bovengenoemde organismen kunnen veroorzaken.

5.7

Discussie en conclusies
Karakteristiek voor de situatie in de akkerbouw is de grote inspanning voor de
bestrijding van een klein aantal quarantaineorganismen in de (poot)aardappelsector.
Binnen de EU zijn voor vier organismen in aardappelen gedetailleerde richtlijnen
vastgesteld waaraan monitoring en bestrijding moeten voldoen. Ook EPPO beschikt
over vele uitgewerkte richtlijnen voor aardappelen.
In 2010 hebben zich geen grote ontwikkelingen voorgedaan in aantallen vondsten in
Nederland van bekende organismen of in nieuwe organismen. Het hoge aantal
notificaties uit Marokko voor zilverschurft en Rusland voor aardappelmoeheid is
echter opmerkelijk. Beide landen hebben om verschillende redenen besloten om
gericht aandacht te geven aan deze organismen, die in Nederland min of meer als
gevestigd worden beschouwd. Bedrijfsleven en overheid staan voor de uitdaging het
vertrouwen van deze landen te herwinnen en te zorgen voor een betrouwbare
garantiestelling.
De bacterieziekten bruin- en ringrot worden in Nederland nauwelijks in de
aardappelkolom aangetroffen. Het aantal vondsten van bruin- en ringrot in
aardappelen bleef in 2010 laag. Twee gevallen van ringrot tonen de kwetsbaarheid
van de sector voor de ongeziene verspreiding van deze bacterie. Het eerste geval,
waarbij vondsten van ringrot zijn gedaan op drie bedrijven, laat opnieuw zien dat
centrale verwerking van pootgoedpartijen zeer risicovol is, zeker in combinatie met
andere risicofactoren zoals snijden en dienstverlening aan derden. Het tweede geval,
waarbij ook bij drie telers vondsten zijn gedaan, wordt veroorzaakt door gebruik van
illegaal vermeerderd pootgoed. Door deze illegale teelt heeft een besmetting zich
langdurig kunnen opbouwen. De nVWA heeft (gelukkig) geen samenwerkingsverbanden met pootgoedtelers vastgesteld, waardoor de besmetting zich niet via
pootgoed heeft kunnen verspreiden.
2010 was op gebied van AM een belangrijk jaar omdat de nieuwe AM-bestrijdingsrichtlijn per 1 juli 2010 in werking trad. Door de verzwaring van maatregelen bij
vondsten van AM met de invoering van de nieuwe AM-richtlijn is de verwachting, dat
de druk van AM op pootgoedpercelen langzaam verder zal verminderen. De situatie
van de bodemorganismen blijft zorgwekkend. Het jaarlijks aantreffen van nieuwe
besmettingen met Meloidogyne chitwoodi toont het belang aan van (preventieve)
maatregelen om uitgangsmateriaal vrij van M. chitwoodi in het verkeer te brengen.
De nVWA wordt steeds meer geconfonteerd met de gevolgen van schaalvergroting.
Bij vondsten van bruin- of ringrot worden maatregelen opgelegd op grote
hoeveelheden aardappelen. Dit zet extra druk op de medewerkers betrokken bij de
tracering van vondsten. Versleping van bodemgerelateerde ziekten is een al langer
voorkomend probleem, bijv. via machines van een loonwerker. Door de schaalvergroting vindt dergelijke versleping nog makkelijker plaats. Het ontbreken van
strikte toepassing van bedrijfshygiënische maatregelen blijft een vraagstuk dat
bedrijven afzonderlijk maar ook de sector in zijn geheel kwetsbaar maakt voor
verspreiding van schadelijke plantenziekten- en plagen.
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6

Bloembollen

6.1

Sectorbeeld
De economische situatie in de Nederlandse bloembollensector stabiliseert. Het areaal
bloembollen bleef in 2010 gelijk. Het aantal bedrijven bleef echter afnemen, er was
dus sprake van een doorgaande schaalvergroting. Het geteelde areaal tulp is
gestabiliseerd op ca 11.500 ha. Het areaal narcis was de laatste vijf jaar vrij stabiel
op circa 1.800 hectare. De daling van de afgelopen jaren van de bruto
productiewaarde en de exportwaarde (waaronder ook de waarde van handel naar
andere EU-lidstaten) kwam tot stilstand. De Verenigde Staten en Duitsland blijven
de ranglijst van belangrijkste exportmarkten aanvoeren.
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Figuur 38. De Nederlandse bloembollensector in cijfers (Bronnen: PT Tuinbouwcijfers 2010
(arealen, aantal bedrijven en brutoproductiewaarde) en Eurostat (import en export)

6.2

Samenvatting inspectieresultaten
In 2009 deed de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) 1317 zendingsinspecties (zie het
hoofdstuk ‘Inleiding’ voor een definitie) aan 1589 importpartijen bloembollen. In het
kader van de afgifte van plantenpaspoorten keurde de BKD in 2010 bij 2172 telers
27.427 partijen, waarbij 53 vondsten van Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) werden
gedaan. Tijdens 10.981 zendingsinspecties werden 286.726 exportpartijen
afgehandeld. Daarvan werden er 912 (0,3 %) om fytosanitaire redenen afgekeurd.
Schadelijke organismen die bij export worden aangetroffen hebben meestal geen
quarantainestatus in de EU en worden daarom niet op naam gebracht, zodat van
deze vondsten geen aantallen per organisme kunnen worden gegeven.
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Plantenpaspoort
57 vondsten
Import
3 vondsten

Export
Geen Q-cijfers
Eindteelt
0 vondsten

3 notificaties

3 notificaties

Figuur 39. Aantal vondsten van Q(waardige) organismen in de bloembollenketen in 2010.

Tabel 26. Samenvatting inspectieresultaten bloembollensector 2010 (aantal besmette partijen)
Organisme

Q-status

Ditylenchus destructor

IIAII

Ditylenchus dipsaci

IIAII

Import

Broeierij, Plantenpaspoort en export

NOI's

-

4

-

Totaal

3

53

3

3

57

3

6.3

Import
De importstroom van bloembollen vanuit derde landen naar Nederland is vrij
beperkt. In 2010 heeft de BKD 1317 zendingsinspecties uitgevoerd aan 1589
importpartijen. Bij deze importinspecties is in 3 partijen tulpenbollen Ditylenchus
dipsaci gevonden. In de periode 2007 t/m 2009 waren er geen vondsten.

6.4

Teelt
De nVWA inspecteert binnen het programma fytobewaking de Nederlandse
bloembollenbedrijven op de aanwezigheid van bepaalde schadelijke organismen. Dit
gebeurt omdat de nVWA zelf het risico aanzienlijk vindt of om de pest status te
onderbouwen. Europese meldingsverplichtingen zijn in bloembollen niet aan de orde.
In 2010 werden in dit kader 192 bloembollenbedrijven bezocht.

Tabel 27. Programma fytobewaking 2010 in de bloembollen
Gewas

Schadelijk organisme

Anemone

Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

34

Dahlia - eindteelt buiten

Helicoverpa armigera

11

Gladiolus

Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

52

Lilium

Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

45

Tulipa

Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

50

Allium (Sierui)

Allium virus X

Totaal

Aantal locaties

0

192
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In de bloembollenteelt is het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) ieder jaar het meest
aangetroffen quarantaineorganisme. Ook vindt de BKD regelmatig Ditylenchus
destructor; in 2010 is Ditylenchus destructor 3 keer in tulp en 1 keer in iris
aangetroffen. Meloidogyne chitwoodi is sinds 2008 niet meer aangetroffen.

Ditylenchus dipsaci
De BKD inspecteert op het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) tijdens de (kwaliteits-)
en plantenpaspoortkeuringen in het veld, tijdens exportkeuringen en in de broeierij
van narcissen. Bij het aantreffen van dit aaltje legt de nVWA een teeltverbod op aan
het betreffende perceels- of kasgedeelte. In 2010 gebeurde dat 48 maal. Het aantal
vondsten geeft het aantal partijen aan waarin Ditylenchus dipsaci is aangetroffen.
Indien besmette partijen naast elkaar op hetzelfde perceel geteeld worden, kan dit
leiden tot één teeltverbod; het aantal vondsten (53) is daardoor groter dan het
aantal teeltverboden (48).

Tabel 28. Overzicht van Ditylenchus dipsaci-vondsten en teeltverboden (2010)
Gewas

Bemonsteringsbron

Besmet areaal (ha)

Aantal teeltverboden

Aantal vondsten

Narcis

Veld-, exportinspecties, broeierij

10,1

25

28

Tulp

Veld-, exportinspecties, broeierij

15,6

20

22

Hymenocallis

Exportinspecties

0,1

1

1

Allium

Exportinspecties

0,7

2

2

26,6

48

53

Totaal

Tabel 29. Aantal vondsten van Ditylenchus dipsaci per jaar en gewas
Gewas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tulp

41

43

70

21

45

22

Narcis

74

69

49

48

48

28

Hyacint

40

9

2

0

4

0

Overig

9

1

3

2

2

3

Totaal

164

122

124

71

99

53

Het aantal vondsten van Ditylenchus dipsaci fluctueert over de jaren. Het totaal
aantal vondsten (53) en het aantal vondsten in narcis (28) waren in 2010 lager dan
de jaren ervoor. Het is moeilijk aan te geven of deze daling structureel is. Mogelijk
speelt de snelle groei van het gewas in 2010, waardoor symptomen bij
besmettingen minder tonen, een rol. Het aantal vondsten in tulp (22 in 2010) kende
in het verleden uitschieters van 18 vondsten in 2004 en 70 vondsten in 2007. Buiten
narcis en tulp werd het aaltje in 2010 aangetroffen in Hymenocallis (syn. Ismene; 1)
en Allium (2).
De meeste vondsten van Ditylenchus dipsaci worden in tulp en narcis gedaan; het
grote aantal vondsten in hyacint in 2005 vormt hierop een uitzondering. Er lijkt
sinds 2008 een afname te zijn van het aantal teeltverboden en het besmette areaal.
De komende jaren moet blijken of deze trend zich doorzet.

Tabel 30. Overzicht aantal teeltverboden Ditylenchus dipsaci en besmet areaal per jaar

Aantal teeltverboden
Besmet areaal (ha)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

101

88

97

67

70

49

79

58

78

48

46

27
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In de broeierij wordt het stengelaaltje hoofdzakelijk aangetroffen in narcis en is het
aantal vondsten de laatste jaren (2007-2010) stabiel op ca. negen. Daarnaast zijn
er soms enkele vondsten in de broeierij van tulp.

Tabel 31. Aantal broeierijbedrijven met Ditylenchus dipsaci
Gewas

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

1

0

2

0

1

0
8

Tulp
Narcis

14

19

14

9

8

Hyacint

8

6

2

0

0

0

Totaal

23

25

18

9

9

8

Tabel 32. Stengelaaltjessituatie in de veld- en kaskeuring van narcissen
Veldkeuring

Veldkeuring

Kaskeuring

Aantal gekeurde

Partijen met

Partijen met

partijen

stengelaaltjes

stengelaaltjes

2005

5151

47 (0,9%)

20

4

2006

5073

41 (0,8%)

23

8

2007

5344

35 (0,7%)

18

4

2008

4916

46 (0,9%)

9

3

2009

4183

37 (0,9%)

9

1

2010

3808

17 (0,5%)

8

1

Jaar

Kaskeuring
Partijen met stengelaaltjes uit
andere lidstaten

Meloidogyne chitwoodi (IAII) en M. fallax (IIAII)
De zomerbloeiers dahlia en gladiool zijn goede waardplanten voor Meloidogyne
chitwoodi en M. fallax en geven bij aantasting duidelijke symptomen. Deze twee
gewassen worden daarom gekeurd op deze twee wortelknobbelaaltjes. In de
aangewezen gebieden worden alle partijen gladiolen en dahlia’s te velde intensief
gekeurd. De aangewezen gebieden liggen met name in Zuidoost-Nederland. Buiten
de aangewezen gebieden is de keuring minder intensief en ligt de nadruk op het
inspecteren op valplekken. Sinds 2008 is geen M. chitwoodi of M. fallax meer
aangetroffen.

Tabel 33. Overzicht van afkeuringen bij exportinspecties in de bloembollen
Reden afkeuring

2007

Schadelijk organisme, waarvan:

2008

742

2009

681

2010

586

379

- insect of mijt

66

74

99

51

- schimmel

442

342

321

196

- nematode

154

192

111

69

- bacterie

57

46

39

44

- virus

8

2

4

2

- onkruid

15

25

12

Aanwezigheid (te veel) grond

17

631

842

196

Verboden product

23

24

3

1

Overige redenen (o.a administratief)

48

58

558

136

1444

1605

1343

912

Totaal

396
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Export en handel
In 2010 deed de BKD voor de export 10.981 zendingsinspecties. Hierbij werden
286.726 (deel)partijen aangeboden, waarvan volgens de steekproef per zending
circa 25% geïnspecteerd werd. Hiervan werden er 912 afgekeurd. De meeste
afkeuringen waren vanwege de aanwezigheid van grond (396), gevolgd door de
aanwezigheid van schadelijke organismen (379). Net als in de afgelopen jaren
waren de gevonden organismen ook in 2010 vooral schimmels (196).
Notificaties product met Nederlands certificaat
In 2010 ontving de nVWA 34 notificaties over bloembollen van Nederlandse origine
die vanuit Nederland waren geëxporteerd. In de meeste gevallen werden notificaties
gestuurd vanwege de vondst van een organisme (23) uit vooral Taiwan (15). In 7
gevallen ging het om de vondst van aanhangende grond door Canada, Iran en
Taiwan en in 4 gevallen vanwege fouten in het fytosanitair certificaat.

Tabel 34. Notificaties over schadelijke organismen in bloembollen met een Nederlands certificaat
Gewas

Schadelijk organisme

Product

Land

Land Origine

Gladiolus

Aphelenchoides

-

Bloembollen

Taiwan

Nederland

4

Gladiolus

Rhizoglyphus robini

-

Bloembollen

Taiwan

Nederland

2

Gladiolus

Rhizoglyphus

-

Bloembollen

Taiwan

Nederland

2

Hyacinthus

Erwinia chrysanthemi

-

Bloembollen

China

Nederland

1

Lilium oriental

Rhizoglyphus robini

-

Bloembollen

Taiwan

Nederland

3

Lilium

Arabis mosaic virus

-

Bloembollen

China

Nederland

2

Lilium

Nematodes

-

Bloembollen

Iran

Nederland

1

Lilium

Rhizoglyphus echinopus

-

Bloembollen

Taiwan

Nederland

1

Lilium

Strawberry latent ringspot virus

-

Bloembollen

Indonesië

Nederland

1

Oxalis

Aphelenchoides fragariae

-

Bloembollen

Israël

Nederland

1

Scilla

Aphelenchoides fragariae

-

Bloembollen

Israël

Nederland

1

Tulipa

Ditylenchus dipsaci

IIAII

Bloembollen

België

Nederland

2

Niet bekend

Ditylenchus

IIAII

Bloembollen

Taiwan

Nederland

1

Niet bekend

Rhizoglyphus

-

Bloembollen

Taiwan

Nederland

1

Totaal

EU Q-status

Aantal

23

Arabis mosaic virus en Strawberry latent ringspot virus in lelie en tulp
In de zomer van 2010 hebben China en Nederland een bilaterale overeenkomst
getekend voor de export van Nederlandse lelie- en tulpenbollen. In deze
overeenkomst stelt China ondermeer de eis dat te exporteren partijen vrij moeten
zijn van Arabis mosaic virus (ArMV) en Strawberry latent ringspot virus (SLRSV).
Beide virussen zijn gedurende de afgelopen jaren meerdere malen genotificeerd.
Om te voldoen aan de Chinese eisen toetst de BKD sinds 2007 op ArMV. Hierbij valt
op dat het percentage geïnfecteerde partijen bij tulp rond de 15% blijft, terwijl bij
lelie in de periode 2007-2010 het percentage is afgenomen van ca. 40% naar 15%.
Tot nu toe is nog niet specifiek op SLRSV getoetst. Dit virus komt weinig voor in
Nederland en is in de fytobewaking nooit aangetroffen. Momenteel wordt voor
SLRSV een specifieke toets ontwikkeld en gevalideerd, zodat deze het komend
seizoen kan worden ingezet.
Pratylenchus
De afgelopen paar jaar was er een discussie gaande met China over de importeisen
voor leliebollen. China beschouwt alle Pratylenchus-soorten die niet in China
voorkomen als quarantaineorganismen; welke Pratylenchus-soorten dit precies
waren was niet duidelijk. In de bilaterale overeenkomst tussen China en Nederland
81

FYTOSIGNALERING 2010

BLOEMBOLLEN

die in 2010 ondertekend is, is hierin duidelijkheid gekomen. Voor de in China
voorkomende soorten P. penetrans, P. vulnus en P. coffeae geldt een norm van
maximaal 2% aantasting. De keuringssystematiek in Nederland levert de garantie
dat aan deze norm wordt voldaan.

Intercepties grond
Het aantal notificaties vanwege de vondst van aanhangende grond in bloembollen
vertoonde de afgelopen jaren een dalende lijn. In 2010 waren er 7 notificaties. In
2009 en 2008 waren er respectievelijk 10 en 17 notificaties. Het aantal notificaties
uit Japan vanwege aanhangende grond is gedaald van 82 in 2004 naar 0 notificaties
in 2010. Van de 7 notificaties waren er 5 afkomstig uit Canada. Canada neemt deze
vondsten zeer serieus en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.
6.6

Nieuwe risico’s
In deze paragraaf worden enkele organismen besproken die een nieuwe bedreiging
vormen voor de bloembollenteelt in Nederland. In de tabel wordt aangegeven welke
andere nieuwe bedreigingen in eerdere rapporten zijn te vinden.

Tabel 35. Nieuwe risico's in bloembollen gesignaleerd in de periode 2005-2010
Organisme

Waardsoort(en)

Jaar

Toelichting

Allium X virus

Bloembollen

2009

Vondsten sinds 2006 in sieruien in Nederland

Candidatus Phytoplasma asteris

Bloembollen, aardappelen

2010

Met nieuwe methode in NL vastgesteld

Dickeya sp. (Erwinia chrysanthemi)

Bloembollen en siergewassen

2008

Nieuwe soortindeling in 2005

Plantago asiatica mosaic virus

Bloembollen

2009

Vondst in lelie in 2009 in Nederland

Plantago asiatica mosaic virus
De BKD heeft een ELISA-toets ontwikkeld waarmee PlAMV in lelies kan worden
aangetoond. Aan de hand van de resultaten in 2011 zal worden bekeken of
normstelling voor PlAMV in lelies gewenst is. De vondst van PlAMV in lelie en de
nieuwe pest status kan gevolgen hebben voor de exporttoegang voor met name een
aantal Aziatische landen.
Candidatus Phytoplasma asteris (Astervergelingsfytoplasma, niet gereguleerd)
Astervergelingsfytoplasma of heksenbezemvergelingsziekte (aster yellows
phytoplasma; Candidatus Phytoplasma asteris) is in de EU niet gereguleerd maar
wel in enkele derde landen. De pest status van het fytoplasma in Nederland is lang
onduidelijk geweest met name omdat de beschikbare methoden ontoereikend waren
voor een betrouwbare identificatie. Sinds kort is identificatie wel goed mogelijk. Dit
heeft er toe geleid dat PPO Lisse het fytoplasma in Nederland heeft gevonden in
gladiool (Gladiolus), hyacint (Hyacinthus) en blauwe druifjes (Muscari). De nVWA
heeft het fytoplasma ook gevonden in blauwe druifjes en daarnaast in peen (Daucus
carota). Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat het fytoplasma in
Nederland voorkomt. Tevens komt in Nederland minimaal één bekende vector van
het fytoplasma voor, de dwergcicade Macrosteles sexnotatus. In peen lijken de
symptomen op die van het stolbur fytoplasma en op die van de bacterie Candidatus
Liberibacter solanacearum. Daarom zal de nVWA in 2011 een survey in peen
uitvoeren gericht op de symptomen die de drie bovengenoemde organismen kunnen
veroorzaken.
6.7

Discussie en conclusies
In 2010 bleef het areaal bloembollen gelijk, terwijl het aantal bedrijven verder
afnam. De schaalvergroting die al jaren gaande is, zette hierbij door.
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Op 1 juli 2010 is de nieuwe AM-bestrijdingsrichtlijn in werking getreden. De nieuwe
bestrijdingsrichtlijn geeft meer mogelijkheden voor het selecteren van percelen voor
de teelt van bloembollen voor afzet binnen en buiten de EU. Met name het scheiden
van bollen met verschillende AM-garanties stelt zwaardere eisen aan de systemen
die bedrijven hanteren op het gebied van identificatie, traceerbaarheid en
transparantie van bedrijfsadministraties. De contouren hiervoor zijn in 2010 verder
uitgewerkt, maar doordat de Fytorichtlijn nog niet zodanig is aangepast dat deze in
lijn is met de nieuwe bestrijdingsrichtlijn, kan nog geen gebruik gemaakt worden
van de extra mogelijkheden om percelen te selecteren. Bloembollen die in 2010 in
verkeer gebracht werden, moesten daarom nog steeds afkomstig zijn van percelen
die officieel vrij bevonden waren van AM.
In 2010 stond de invoering van CLIENT export voor bloembollen in de planning. De
start hiervan is echter uitgesteld naar begin 2011.
In 2010 tekende Nederland een bilaterale overeenkomst met China voor de export
van lelie- en tulpenbollen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over toleranties voor veel
virussen. Een aantal andere derde landen neigt tot verzwaring van eisen, vooral
voor virussen en aaltjes, waarbij vaak de nultolerantie wordt gehanteerd. Bij
sommige landen, zoals China in 2010 en Japan in 2009, is er dus ruimte om in
onderling overleg te komen tot importeisen die goed passen binnen het Nederlandse
productiesysteem. Hiervoor zijn echter wel aanpassingen nodig in het productiesysteem om export naar deze landen mogelijk te houden. Het alternatief is een duur
regime van toetsingen of keuringen ter onderbouwing van de exportgarantie.
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7

Boomkwekerij en groene ruimte

7.1

Sectorbeeld

7.1.1

Boomkwekerij
De sector boomkwekerij produceert bomen, heesters en vaste planten voor
groenbeheerders, fruittelers en tuineigenaren. Deze sector is nauw verweven met de
sector groene ruimte, waar dezelfde ziekten en plagen voorkomen. Een besmetting
in de ene sector kan dan ook leiden tot een besmetting in de andere sector.

Herkomst boomkwekerijimporten (kg)

Noord Amerika
4%

Oceanië
4%

Midden Oosten
3%

Bestemming boomkwekerijexporten (kg)

Rest Europa
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88%
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Figuur 40. De Nederlandse boomkwekerij in 2010 (Bronnen: CBS, LEI Actuele Ontwikkelingen,
2008 en 2010, PT Tuinbouwcijfers 2010, Eurostat)

Ook de boomkwekerij heeft te lijden gehad van de kredietcrisis. De handel voor de
institutionele markt (zoals de overheid) in laanbomen en bos en haagplantsoen is 20
tot 30% gedaald als gevolg van vertraging of zelfs annulering van projecten. De
afzet op dit gebied is in heel West-Europa teruggevallen. De afzet voor de
consumentenmarkt is voor sommige sectoren wel goed geweest. In totaliteit was de
omzet voor de boomteeltsector ongeveer op hetzelfde niveau als in 2009. De
oplopende kosten bij gelijk blijvende omzet zetten het rendement onder druk.
Jaarlijks stijgen zowel de kosten voor arbeid als de gewone bedrijfskosten. Het
areaal is de afgelopen jaren toegenomen. De laanbomen worden extensiever geteeld
en de teelt van sierheesters als zodanig neemt toe. Het aantal ondernemers is licht
gedaald.
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Groene ruimte
Onder groene ruimte wordt het werkterrein verstaan dat betrekking heeft op planten
in en om de stad en in natuur en landschap. De blauwe ruimte (vijvers, meren,
watergangen etc.) valt ook hieronder. Op dit werkterrein spelen zeer uiteenlopende
belangen, die tegenstrijdig kunnen zijn. Daar waar het de directe leefomgeving
betreft, zijn mensen vaak direct en emotioneel betrokken. Buiten de directe leefomgeving wordt de groene ruimte veelal als iets van iedereen beschouwd, waarvoor
men zich niet zelf verantwoordelijk voelt. Veel mensen en organisaties voelen zich in
algemene zin wel betrokken bij de groene ruimte. De uitdaging is dit gevoel van
betrokkenheid om te zetten in actieve ondersteuning van de bescherming van de
groene ruimte tegen schadelijke ziekten en plagen. Hierbij speelt communicatie een
belangrijke rol. De verschillende betrokken partijen weten echter vaak niet welke
problemen er spelen of hoe ze opgelost kunnen worden. Sinds 2008 verschijnt
regelmatig de nieuwsbrief “Ziekten en plagen in openbaar groen”. In 2010 is een
aanzet gegeven voor enkele projecten gericht op communicatie, preventie en
vroegtijdige signalering. De verwachting is dat deze in 2011 voor het eerst vruchten
zullen afwerpen.
Het grote oppervlak dat de groene ruimte in Nederland inneemt en de
verscheidenheid aan bedreigingen maken dat de nVWA als enige waarnemer
schadelijke organismen vaak te laat vindt. Een van de projecten waartoe in 2010
een eerste aanzet is gegeven richt zich dan ook op het verkennen en mogelijk
implementeren van een signaleringsnetwerk. In dit netwerk moet uitwisseling
plaatsvinden van informatie tussen de ‘deskundigen werkzaam in de groene ruimte’
en de nVWA. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om te komen tot
onafhankelijke adviezen, die beheerders kunnen ondersteunen bij het nemen van
maatregelen tegen schadelijke organismen.
In 2010 is een literatuurstudie uitgevoerd naar aanleiding van informatie uit de VS
over het grote aantal ziekten en plagen dat reizigers via hun bagage binnen
brengen. Deze literatuurstudie vormt de basis van een tweede project, dat zich richt
op brede publieksvoorlichting, waarbij de risico’s van het binnen brengen van
plantenmateriaal onder de aandacht wordt gebracht. In het kader van dit project
loopt nu een studie naar een geschikte communicatiestrategie. Verder zijn
mogelijkheden verkend om aan te sluiten bij grote evenementen om de boodschap
onder de aandacht van tuinliefhebbers en reizigers te brengen. Om de signalering
van schadelijke organismen te optimaliseren en om zo snel en effectief mogelijk in
te kunnen grijpen bij vondsten heeft Alterra in 2010 in opdracht van de nVWA een
inventarisatie uitgevoerd naar beschikbaarheid van geschikte GIS-bestanden. De
resultaten bieden niet direct perspectief. In 2011 zal worden bekeken of en hoe het
beste gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare bestanden.

7.2

Samenvatting inspectieresultaten

7.2.1

Boomkwekerij
De inspectieaantallen voor import van boomkwekerijgewassen uitgevoerd door de
keuringsdiensten worden niet apart bijgehouden en zijn daarom opgenomen in het
hoofdstuk Bloemisterij.
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Plantenpaspoort
131 vondsten
Import Boomkwekerij
3 vondsten

Export
Geen Q-cijfers
Groene ruimte
63 vondsten

2 notificaties

11
notificaties

Figuur 41. Aantal vondsten van Q(waardige) organismen in de boomkwekerijketen in 2010.

Tabel 36. Samenvatting inspectieresultaten voor EU-quarantaineorganismen in 2010 in de boomkwekerij
(aantallen besmette partijen/monsters) en in de groene ruimte (aantal besmette locaties).
Organisme

Q-status EU

Import

Groene

Uitge-

Planten-

Ontvangen

ruimte

gane

paspoort

NOIs

NOI’s

Anoplophora chinensis

IAI

2

31)

2

-

-

Anoplophora glabripennis

IAI

-

1

-

-

-

Apple proliferation phytoplasma

IAII

-

-

-

1

-

Cryphonectria parasitica

IIAII/IIB

-

2

-

-

-

Dryocosmus kuriphilus

Commission decision

-

-

-

1

-

2006/464/EC
Erwinia amylovora

IIAII/IIB

-

572)

-

33

-

Pear decline phytoplasma

IAII

-

-

-

1

-

Phytophthora lateralis

Q-waardig NL

-

-

-

1

-

Phytophthora ramorum

Commission decision

-

-

7

11

2002/757/EC;
2007/201/EC
Plum pox virus (Sharka)

IIAII

-

-

-

7

-

Spodoptera litura

IAI

1

-

-

-

-

Xanthomonas arboricola pv. pruni

IIAII

-

80

-

63

2

131

11

Eindtotaal
1)
2)

-

3

Vondsten bij uitroeiing na uitbraak bij import
Vondsten in bufferzones bacterievuur tijdens plantpaspoortinspecties

De nVWA inspecteert binnen het programma fytobewaking de Nederlandse
boomkwekerijbedrijven op de aanwezigheid van bepaalde schadelijke organismen.
Dit gebeurt vanwege een Europese meldingsverplichting, vaak na een uitbraak,
omdat de nVWA zelf het risico aanzienlijk vindt of om de pest status te
onderbouwen. Naktuinbouw en de nVWA hebben in 2010 in de boomkwekerij 953
inspecties uitgevoerd voor fytobewaking, waarvan een deel aan materiaal dat
oorspronkelijk was geïmporteerd. Het ging daarbij om 622 partijen, waarvan er één
besmet werd bevonden (Dryocosmus kuriphilus).
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Tabel 37. Programma fytobewaking 2010 in de boomkwekerij
Gewas

Schadelijk organisme

Aantal
inspecties

Aquariumplanten

Aphelenchoides besseyi

Convenant waterplanten

Naleving convenant (verboden soorten, voorlichting klanten)

3

Castanea - uitgangsmateriaal

Cryphonectria parasitica en Dryocosmus kuriphilus1)

123

Pinus - uitgangsmateriaal

Gibberella circinata1) (syn: Fusarium circinata), Mycosphaerella

124

18

dearnesii (syn: Scirrhia acicola) en Mycosphaerella gibsonii (syn:
Cercospora pini-densiflorae)
Chamaecyparis lawsoniana

125

Phytophthora lateralis
1)

Quercus - uitgangsmateriaal

Enaphalodes rufulus en Phytophthora spp.

125

Fraxinus - uitgangsmateriaal

Agrilus planipennis en Anoplophora chinensis1)

125

Acer, Aesculus, Betula (kwekerij)

Anoplophora chinensis1)

125

Hosta

Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

25

Hemerocallis

Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

40

Phlox

Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

46

Vaccinium - uitgangsmateriaal

Blueberry scorch virus

40

Pseudotsuga - uitgangsmateriaal

Gibberella circinata1) (syn: Fusarium circinata)

Totaal

34

953

1)

Europese meldingsverplichting

Naktuinbouw voerde ca. 12.000 plantpaspoort- en kwaliteitskeuringen uit in de
boomkwekerij en de bufferzones bacterievuur, en vond daarbij 194 maal een
quarantaineorganisme (o.a. 90 maal bacterievuur en 80 maal Xanthomonas
arboricola pv. pruni). Tijdens 1140 exportinspecties (inclusief pre-shipment
inspecties) inspecteerden de keuringsdiensten 28.748 handelspartijen; 214 daarvan
(0,7 %) werden om fytosanitaire redenen afgekeurd, waarvan 93 vanwege een
schadelijk organisme. Schadelijke organismen hebben lang niet altijd een
quarantainestatus en worden alleen op naam gebracht als er een vermoeden is van
een quarantaineorganisme. De nVWA ontving 11 notificaties over organismen met
een Europese quarantainestatus in boomkwekerijproducten geteeld in Nederland.
7.2.2

Groene ruimte
De nVWA heeft in 2010 in het kader van fytobewaking inspecties uitgevoerd op
2267 locaties in de groene ruimte. Monitoring in de groene ruimte heeft drie
vondsten van twee verschillende quarantaineorganismen opgeleverd; een boomverzorger vond Anoplophora glabripennis, een nVWA-inspecteur Cryphonectria
parasitica.
Voor inspecties van verpakkingshout zie bij 7.7 ‘Overige activiteiten’.

7.3

Niet gevestigde schadelijke organismen
Oost-Aziatische boktor Anoplophora chinensis (IAI)
Gemeente Westland
De eerste vondst in de gemeente Westland dateert van eind november 2007. Uit
geïmporteerde planten van Acer palmatum zijn boktorren naar belendende planten
in de groene ruimte gevlogen en hebben daar eieren afgezet. De larven hebben zich
ontwikkeld en de volwassen kevers zijn uitgevlogen. Aantastingen werden gevonden
in inheemse Acer en Corylus. In februari 2008 zijn in particuliere tuinen en openbaar
groen in een straal van 100 meter rondom planten met uitvlieggaten in de groene
ruimte 114 bomen en struiken opgeruimd.
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Tabel 38. Programma fytobewaking 2010 in de groene ruimte
Object

Aantal
locaties

Castanea – Zuid-Nederland

Cryphonectria parasitica en Dryocosmus kuriphilus1)

Castanea - rest van Nederland

Cryphonectria parasitica en Dryocosmus kuriphilus1)

Fraxinus

Agrilus planipennis en Chalara fraxinea

Impatiens

Plasmopara obducens

73
45
172
10

1)

Larix

Phytophthora ramorum

Alnus

Phytophthora alni

Oppervlaktewater

Cabomba caroliniana, Lagarosiphon major, Ludwigia

133
9
12

peploides/grandiflora en Lysichiton americanus
Cronartium spp. (niet-EU), Gibberella circinata1) (syn: Fusarium

Pinus

152

circinata), Mycosphaerella dearnesii (syn: Scirrhia acicola),
Mycosphaerella gibsonii (syn: Cercospora pini-densiflorae) en
Phytophthora pinifolia
Pseudotsuga menziesii

Gibberella circinata1) (syn: Fusarium circinata)

Quercus spp. - voorjaar

Brenneria quercina, Phytophthora spp. 1), Enaphalodes rufulus

125

Quercus spp. – voorjaar: 5

Brenneria quercina, Phytophthora spp. 1), Enaphalodes rufulus

725

50

loofbomen directe omgeving
Quercus rubra - najaar

Cronartium spp. (niet-EU)

60

Risicolocaties import bonsaïs &

Anoplophora chinensis1) , Monochamus spp. (niet Europese) en

46

Bursaphelenchus xylophilus1)

bomen
Risicolocaties import bonsaïs &
bomen: 5 loofbomen directe

Anoplophora chinensis1) , Monochamus spp. (niet Europese) en

230

Bursaphelenchus xylophilus1)

omgeving
Schors

Bursaphelenchus xylophilus1) en de vector Mochamus

20

Risicolocaties verpakkingshout

Anoplophora glabripennis, Bursaphelenchus xylophilus1) en

45

Monochamus spp. (niet-Europese)

Risicolocaties verpakkingshout: 5

Anoplophora glabripennis

225

Bursaphelenchus xylophilus1) en Monochamus spp. (niet-Europese)

135

loofbomen directe omgeving
Risicolocaties verpakkingshout: 3
naaldbomen directe omgeving

Totaal

2267

1)

Europese meldingsverplichting

Omdat een groenstrook van de gemeente in de buurt van de aangetast gevonden
planten niet inspecteerbaar was heeft de nVWA in augustus 2009 de beplanting op
dit gemeenteterrein preventief opgeruimd. Hierbij zijn twee uitvlieggaten gevonden
in een struik van Crataegus en twee larven in twee struiken van Cornus sanguinea.
Er waren nog geen vondsten van de Oost-Aziatische boktor in Cornus bekend.
Omdat onzeker was welke loofbomen en struiken waardplant kunnen zijn, werd
besloten in een strook van 100 meter rondom de aangetast bevonden inheemse
planten alle loofbomen, struiken en planten inclusief Pinus en Cryptomeria
preventief op te ruimen en nauwkeurig te onderzoeken. Deze opruimactie is in
maart 2010 uitgevoerd; er zijn ca. 110 bomen en 1400 struiken geheel verwijderd
en onderzocht. Er werden geen boktorren of symptomen daarvan gevonden.
Aanvullend werden struiken verwijderd op slecht inspecteerbare groenstroken in het
gebied tot 200 meter en tot 300 meter indien in de eerste 200 meter geen groen
aanwezig was, bijvoorbeeld bij kassen.
In juli 2010 kon internationaal worden gerapporteerd dat deze uitbraak was
uitgeroeid.
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In december 2010 zijn in de zone van 100 meter alle resterende en nieuw
aangeplante bomen en struiken opnieuw geïnspecteerd. In de zone van 100200/300 meter rond de besmette zone zijn alle (potentiële) waardplanten
geïnspecteerd en in de zone tot 1000 meter steekproefsgewijs de 25 belangrijkste
waardplanten in de groene ruimte. Deze acties hebben geen aanvullende vondsten
opgeleverd. De monitoring in de afgebakende zone van 1000 meter rond de
besmette zone zal doorgaan tot tenminste eind 2013.

Uitbraak en onderzoek naar Oost-Aziatische boktor Anoplophora chinensis
Boskoop
Op 7 december 2009 vonden inspecteurs van de nVWA uitvlieggaten in twee bomen
van Acer palmatum en één boom van Carpinus betulus in een windsingel rondom
een boomkwekerij in Boskoop. Het betreffende bedrijf handelde al sinds begin jaren
negentig in planten uit Azië. Conform EU-regelgeving is per 26-01-2010 een zone
van 2000 meter ingesteld rondom de bomen met uitvlieggaten waarbinnen geldt dat
17 aangewezen soorten waardplanten niet mogen worden verhandeld of vervoerd.
Planten van deze soorten mogen pas in het verkeer worden gebracht wanneer op de
bedrijven gedurende twee jaar twee inspecties per jaar zijn uitgevoerd en de
planten geschikte preventieve behandelingen hebben ondergaan. Verder mogen
deze planten vanuit de zone alleen in het verkeer gebracht worden als ze voorzien
zijn van een plantenpaspoort. De zone van 2000 meter blijft minimaal vier jaar
gehandhaafd.
Het ministerie van EL&I heeft in afstemming met de Europese Commissie in Brussel
een maatregelenpakket uitgevoerd om handel vanuit de bufferzone weer snel
mogelijk te maken. In het gebied zijn de volgende acties uitgevoerd:

•

Geheel verwijderen en analyseren van alle loofbomen, struiken en planten van
Pinus en Cryptomeria in een straal van 100 meter. In 27 particuliere tuinen en
vijf tuinen van instellingen zijn 316 bomen, 241 grote struiken, 1291 kleine
struiken en 809 meter heg geheel verwijderd en onderzocht. Ook zijn planten op
twee percelen van bedrijven verwijderd en onderzocht. Er zijn geen boktorren of
symptomen daarvan aangetroffen.

•

Intensieve inspectie van alle resterende loofbomen, struiken en planten inclusief
Pinus en Cryptomeria in een straal van 200 meter rondom de drie aangetaste
bomen en inspectie van de belangrijkste waardplanten in de straal tot 2000
meter. In sommige gevallen moest gebruik worden gemaakt van speciale
hulpmiddelen om alle planten goed te kunnen bekijken. Bij inspectie van planten
in windsingels langs watergangen is voor moeilijk bereikbare planten
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van boten en spiegels. De eerste inspectie van het
openbaar groen en de particuliere tuinen (ongeveer 7.000 adressen) in de
eerste helft van 2010 heeft ongeveer 5.000 uur gekost. Een tweede inspectie is
in november en december uitgevoerd. Er zijn geen tekenen van de boktor
vastgesteld. Wel zijn 54 monsters (larven, poppen, dekschilden) van mogelijke
schadelijke organismen onderzocht. Het betrof ondermeer Cossus cossus,
Zeuzera sp., Anobiidae, Ichneumonidae, Tortricinae, Phymatidae, Phymatodes,
Leptura, Xyleborus, en wespen van de familie Siricidae.

•

Inspectie van alle bedrijven die een of meer bedrijfsonderdelen, (gebouwen,
percelen of perceelsgedeelten) hebben binnen de 2000 meter-bufferzone. In
2010 zijn vier inspectierondes uitgevoerd. Na de eerste ronde werd de handel in
waardplanten weer toegestaan. Tijdens de eerste en tweede ronde samen is 1%
van alle loofbomen en struiken destructief geïnspecteerd. Hierbij zijn in totaal
84.000 bomen en struiken doorgeknipt. Gedurende de derde en vierde ronde is
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niet destructief geïnspecteerd. In het gebied zijn in totaal zijn 344 bedrijven en
518 percelen geïnspecteerd. Van bedrijven die binnen de zone vallen zijn ook de
percelen geïnspecteerd buiten de 2000 meter-zone die contact hebben gehad
met bedrijfseenheden binnen de zone. Op één bedrijf werd een meidoornplant
(Crataegus x lavallei) gevonden met een mogelijk uitvlieggat van ongeveer een
jaar oud. De betreffende plant was op 5 mei 2009 door een Italiaans bedrijf uit
Japan geïmporteerd. Nader moleculair onderzoek heeft geen aanleiding gegeven
te veronderstellen dat het een uitvlieggat zou zijn van A. chinensis.

•

Verstrekken van alle leveringsgegevens over een periode van twee jaar van alle
bedrijven die geheel of gedeeltelijk in de 2000 meter-zone liggen. EL&I heeft
deze gegevens verstrekt aan de Europese Commissie. Lidstaten hebben op basis
van deze informatie inspecties kunnen uitvoeren gericht op risico’s. Het ging om
gegevens over circa 1,5 miljoen partijen die vanuit de bufferzone waren
verhandeld aan andere lidstaten.

Het verstrekken van de leveringsgegevens en de extra inspecties hebben het
vertrouwen van de lidstaten in plantmateriaal uit Boskoop grotendeels hersteld. In
2010 hebben de lidstaten geen melding gemaakt van besmette planten geleverd
vanuit Nederland. Na de vondst in de windsingel op het terrein van een importeur/
boomkweker zijn in 2010 géén nieuwe aantastingen gevonden in het gebied
Boskoop. In juli 2010 kon internationaal worden gerapporteerd dat deze uitbraak
was uitgeroeid.

Foto 3. Impressie Actie Oost-Aziatische boktor, Anoplophora chinensis, Boskoop 2009-2010
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Foto 4. Impressie Actie Oost-Aziatische boktor, Anoplophora chinensis, Boskoop 2009-2010

Acties bij import
De keuringsdiensten hebben in 2010 ca. 246.000 esdoorns uit China bij import
geïnspecteerd. De nVWA heeft vervolgens ná de importinspectie een vervolginspectie uitgevoerd, waarbij per geslacht minimaal 1% van de planten destructief
werd geïnspecteerd. Begin maart 2010 zijn twee aangetaste importpartijen
afkomstig uit China aangetroffen; deze partijen zijn geheel vernietigd. Naar
aanleiding van deze vondsten en omdat de Europese Commissie China meermaals
heeft gewaarschuwd, heeft de EU per 30 april 2010 een invoerverbod voor twee jaar
ingesteld voor Acer-planten uit China. Ook zijn de overige importinspecties voor
waardplanten uit Azië verder aangescherpt.
Monitoring bij risicobedrijven
In 2010 zijn intensieve inspecties uitgevoerd op 46 teeltlocaties (44 bedrijven) met
import of directe afname van Acer uit risicolanden. Elf bedrijven liggen in de 2000
meter-bufferzone van Boskoop. De groene ruimte in een straal van 100 meter
rondom de teeltlocatie is daarbij ook geïnspecteerd. Bij inspectie van loofbomen in
bossen, landschappelijke beplantingen en risicolocaties voor verpakkingshout is ook
gelet op symptomen van de boktor. Deze monitoring heeft in 2010 geen vondsten
van de boktor of symptomen daarvan opgeleverd.
Aanvullend onderzoek
Naar aanleiding van de vondst van een larve van Anoplophora chinensis in esdoorns
(Acer palmatum) die als levend plantmateriaal uit China waren aangevoerd, is een
partij van 44.000 boompjes in 53 kuubskisten intensief onderzocht en aan een reeks
van verschillende inspecties onderworpen. Doel van dit onderzoek was om te
verkennen of niet-visuele technieken een aanvulling kunnen zijn op de traditionele
inspectie op basis van visuele herkenning van boktorsymptomen. Daarbij zijn na een
eerste visuele inspectie, de partijen onderzocht met behulp van Oostenrijkse
snuffelhonden, een chemische analyse van vluchtige stoffen door PRI-WUR en
röntgenapparatuur van de douane en daaraan gekoppelde automatische
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beeldverwerking (PPO-WUR). Na afloop zijn alle onderzochte boompjes destructief
(in stukjes geknipt) onderzocht.
Visuele inspecties brengen slechts een deel van de aangetaste boompjes aan het
licht. Geurdetectie met behulp van snuffelhonden leverde extra vondsten op, maar
niet alle aantastingen werden gedetecteerd. Geurdetectie door chemische analyse
leverde voorlopig onvoldoende aanknopingspunten op. Het onderzoek met
röntgenapparatuur was wel veelbelovend: boorgangen vanaf 2 mm of meer waren
op röntgenbeelden zichtbaar en alle aangetaste boompjes waren op te sporen.
Echter, ruimte tussen takken veroorzaakte een groot aantal vals positieven, waarbij
er een gang leek te zijn maar er toch geen aantasting was. Een enkel beeld bleek
vals negatief: er was geen gang zichtbaar maar de plant was wel aangetast. De
inspecties door honden en mensen moeten niet te lang te duren: na 20-30 minuten
treedt gewenning op en moet worden gepauzeerd om de concentratie optimaal te
houden. Automatische beeldverwerking en beeldanalyse hebben dit nadeel niet. In
2011-2012 zullen in internationaal verband (Euphresco project ‘Anoplorisk’) de
mogelijkheden voor detectie en toepassing van tweedimensionale en ook
driedimensionale (CT-scan) röntgentechnieken verder worden onderzocht.

Foto 5. Een importpartij esdoorns wordt op bedrijfslocatie door inspecteurs en snuffelhonden
onderzocht, nVWA 2010

boorgang

Foto 6. Röntgenscanning van Acer palmatum-boompjes; links röntgenapparatuur, rechts
uitvlieggat (boompje boven) resp. boorgang (röntgenbeeld onder) boktor, nVWA 2010
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Vondsten in Hoofddorp, Krimpen a/d IJssel en Maasland
In 2009 werd op een bedrijf in de Kwakel een zware aantasting van de OostAziatische boktor gevonden in een restpartij van Acer palmatum (grote planten, in
2007 uit China geïmporteerd). In 85 bomen uit de restpartij van 245 planten werd
een aantasting gevonden. Minimaal tot en met 2013 zal het bedrijf, waar de
aangetaste planten langere tijd hebben gestaan, plus de omgeving meegenomen
worden in een jaarlijkse monitoring.
In 2010 zijn diverse vondsten van de boktor bekend geworden die een relatie
hebben met deze in 2007 uit China geïmporteerde partij planten.
Een inwoner van Hoofddorp liet de nVWA op 9 juli 2010 weten een kever in zijn tuin
te hebben gevonden. De nVWA heeft de gevangen kever opgehaald en vastgesteld
dat het ging om A. chinensis. De kver was een vrouwtje dat nog te jong was voor de
afzet van eieren. In dezelfde tuin vond de nVWA een Acer palmatum-boom met
twee uitvlieggaten. Op 23 juli 2010 meldde een andere bewoner de vondst van een
kever in een beukenhaag (Fagus sylvatica) op een afstand van ca. 70 meter van de
eerste vondst. De bewoner heeft de gevangen kever aan de nVWA gegeven. Het
was een mannetje, dat waarschijnlijk afkomstig was uit de boom met de twee
uitvlieggaten. Tracering heeft opgeleverd dat de aangetaste boom afkomstig is uit
de partij die in 2007 uit China was geïmporteerd.
Begin juli 2010 heeft een inwoner van Krimpen a/d IJssel een foto gemaakt van een
boktor. Via het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden is de foto bij
de nVWA terechtgekomen. Een nVWA-inspecteur vond in de daktuin van de
fotograaf een van Acer palmatum-plant met een uitvlieggat. Op basis van DNAanalyse van resten van de boktor in het gat is op 18 augustus 2010 vastgesteld dat
het ging om A. chinensis.
Tracering door de nVWA heeft adressen opgeleverd waar planten van de in 2007 uit
China geïmporteerde partij waren afgeleverd. Op een adres in Maasland vond de
nVWA medio augustus 2010 een Acer palmatum-boom met een uitvlieggat, maar
geen boktor. Op basis van DNA-analyse van resten van de boktor in het gat is op 20
augustus 2010 vastgesteld dat het ging om A. chinensis.
Op basis van EU-regelgeving heeft de nVWA rondom elke vondst een zone van 2000
meter ingesteld met beperkingen voor de afzet van planten. In deze zones liggen
enkele bedrijven die waardplanten telen of verhandelen. De meeste hiervan zijn
tuincentra. De bedrijven in de bufferzone mogen de 17 waardplanten afzetten,
onder dezelfde voorwaarden als in Boskoop, nadat het bedrijf intensief is
geïnspecteerd, inclusief destructieve bemonstering, en vrij bevonden van de boktor.
De 17 waardplanten moeten bij afzet ook voorzien zijn van een plantenpaspoort. De
nVWA heeft in al deze gevallen in een straal van 100 meter rond de vondst alle
tuinen en het openbaar groen intensief geïnspecteerd. In het gebied met een straal
tot 2000 meter zijn plekken steekproefsgewijs, geïnspecteerd. De komende jaren zal
de monitoring worden voortgezet.

Uitbraak boktor Anoplophora glabripennis (IAI) in Almere
De Aziatische boktor Anoplophora glabripennis (Asian Longhorn Beetle) kan veel
schade veroorzaken bij loofbomen en stuiken. Via verpakkingshout is de boktor
vanuit zijn herkomstgebied Azië geïntroduceerd in Noord-Amerika en Europa. In
New York en Chicago heeft het insect veel schade veroorzaakt. Van een aantal EUlidstaten (Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland) zijn uitbraken bekend. Vóór 2010
zijn in Nederland alleen vondsten van kevers, larven en poppen bekend in of in de
omgeving van verpakkingshout. In november 2010 heeft de nVWA de aanwezigheid
94

FYTOSIGNALERING 2010

BOOMKWEKERIJ EN GROENE RUIMTE

vastgesteld van de boktor in een laanbeplanting van esdoorns (Acer pseudoplatanus) op een industrieterrein in Almere. Deze vondst van de boktor is de eerste
in de groene ruimte in Nederland. Boomverzorgers vonden de symptomen tijdens
snoeiwerkzaamheden; vervolgens werd de nVWA geïnformeerd via de gemeente en
het onderzoeksinstituut Alterra. Het insect is gezien de leeftijd van de uitvlieggaten
zeer waarschijnlijk in of voor 2005 geïntroduceerd met verpakkingshout uit Azië. Het
risico op introductie na 2005 is lager omdat per maart 2005 al het verpakkingshout
bij import in de Europese Unie moet zijn behandeld en gemarkeerd conform de
mondiale standaard ISPM 15.
De volgende acties zijn genomen:
1. Uitroeien van de boktor door verwijderen en onderzoeken van alle loofbomen en
struiken in een straal van 100 meter rondom de eerste vondst. Vanwege
aanvullende vondsten in de eerste 35 meter rondom de eerste vondst is deze
kaalkapzone uitgebreid tot 135 meter rondom de eerste vondst. Deze actie werd
eind februari 2011 afgerond. In totaal vond de nVWA tien aangetaste bomen; 9x
Acer pseudoplatanus (laanbomen) en 1x Salix aurita (struik; zaailing).
De tien aangetaste bomen lieten het volgende zien:
 zestig uitvlieggaten; kevers zijn in de periode 2007-2010 uitgevlogen; de
meeste uitvlieggaten dateren van 2008 en 2009;
 elf kevers, waarvan negen dood en twee levend;
 zeven larven, waarvan één volgroeid en zes halfwas;
 meer dan 100 littekens van oude beschadigingen door eileg en/of vraat; er
zijn echter geen verse eieren of jonge larven gevonden.
 Er zijn aanwijzingen dat op het moment van de vondst de omvang van deze
populatie inmiddels sterk was afgenomen. Waarschijnlijk heeft deze boktor
moeite om zich in onze klimaatzone te handhaven. Opvallend was het hoge
aantal dode kevers dat niet heeft kunnen uitvliegen.
Er zijn daarnaast 90 bomen en zeven groepen struiken verwijderd en
geanalyseerd waarin geen aantasting werd gevonden. De bomen waren 71x
Acer - esdoorn; 7x Prunus – Japanse sierkers; 3x Aesculus - kastanje; 7x
Populus - populier; 1x Salix -wilg en 1x Alnus – els. De struiken waren Acer
campestre – veldesdoorn; Ligustrum - liguster; Fagus- beukenhaag; Prunus
laurocerasus – laurierkershaag; Sambucus nigra - vlier; Rosa sp. – roos en
Jasminum - jasmijn.
2. Visuele inspectie van de 15 favoriete waardplanten (gebaseerd op veldgegevens
en literatuur) van de boktor in een straal van 1000 meter rondom de eerste
vondst. In totaal zijn ruim 5500 bomen geïnspecteerd, voornamelijk door
ingehuurde boomverzorgers onder toezicht van de nVWA. Inspectie van al het
hout dikker dan 2.5 cm is uitgevoerd vanuit hoogwerkers en door boomklimmers
die zich door de boom verplaatsten met behulp van touwen. Bij de inspectie van
de waardplanten in een natuurgebied (het zogenaamde oerbos) met veel wilgen
aan de rand van het industrieterrein is gebruik gemaakt van ladders. Na de
inspectie zijn 41 verdachte bomen gedetailleerd bekeken en bemonsterd, maar
dit heeft geen verdere vondsten van Anoplophora opgeleverd. De inspecties zijn
eind februari 2011 afgerond.
3. Inspectie van verpakkingshout op bedrijven in een straal van 1000 meter
rondom de eerste vondst. Eind 2010 zijn 181 bedrijven bezocht; 536 partijen
zijn geïnspecteerd, afkomstig uit 58 verschillende landen. Er zijn 28 monsters
ingestuurd voor onderzoek op insecten en nematoden; dit heeft geen vondsten
van quarantaineorganismen opgeleverd.
Tijdens de actie werd bekend dat in drie speeltuinen/dorpen – buiten de 100
meter-zone - verpakkingshout van bedrijven uit Almere is gebruikt voor
(kinder)bouwwerken. Ruim 2000 pallets en de waardplanten in de directe
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omgeving van de drie locaties zijn geïnspecteerd. Dit heeft geen vondsten
opgeleverd.
4. Een verbod tot nader order om de 15 waardplanten of delen daarvan
(bijvoorbeeld snoeihout) uit de zone van 500 meter rondom de vondst af te
voeren zonder toestemming van de nVWA. Hiervoor is een speciale regeling van
kracht geworden.
De resultaten van bovenstaande acties duiden erop dat de uitbraak van de
Aziatische boktor beperkt is gebleven tot een gebied met een diameter van 70
meter. De resultaten van het destructieve onderzoek aan bomen en struiken uit dit
gebied – 10 aangetaste bomen met veel oude uitvlieggaten (meer dan 90% van
2009 of ouder), met een groot aantal dode en niet uitgevlogen kevers, weinig
levende larven en afwezigheid van vers gelegde eieren - duiden er op dat de
populatie van de Aziatische boktor zich in Almere niet optimaal heeft kunnen
ontwikkelen. Wat de precieze oorzaak is van de terugloop in populatiegrootte, is niet
bekend.
Monitoring van de 1000 meter-zone is voorzien voor de komende 4 jaar. Er is altijd
een klein risico dat een bevruchte kever buiten de kaalkapzone eitjes heeft afgezet
en een nieuwe besmetting heeft kunnen veroorzaken. De vastlegging van
plantaardig materiaal (met name snoeihout) in de 500 meter zone blijft voorlopig
van kracht.

Cryphonectria parasitica
Cryphonectria parasitica is een quarantaineschimmel die kankers bij tamme
kastanje (Castanea) veroorzaakt. Incidenteel is de schimmel gevonden en uitgeroeid
in de provincies Noord-Brabant en Limburg, vooral in Zuid-Limburg. Lang werd
daarom het zuiden van Nederland gezien als de noordelijke grens is van het
verspreidingsgebied van de schimmel. In 2010 is de schimmel echter voor het eerst
gevonden buiten Limburg en Noord-Brabant, op twee locaties in de gemeente Ede.
Op één van de locaties bleek de schimmel al jarenlang aanwezig. De herkomst van
deze aantastingen is niet meer te achterhalen. Maatregelen zijn opgelegd voor de
aangetaste en belendende bomen om verdere verspreiding van het organisme te
voorkomen. Intensivering van inspecties buiten de provincies Noord-Brabant en
Limburg is voorzien om na te gaan of de schimmel zich nog verder heeft verspreid.
Dryocosmus kuriphilus; eerste vondst in Nederland
Dryocosmus kuriphilus is wereldwijd de belangrijkste plaag van tamme kastanje
(Castanea). Deze galwesp zet eieren af in en bij de knoppen. De larven
overwinteren in de knoppen. De larven vreten in het voorjaar aan bladeren en
twijgen, waardoor gallen ontstaan waarin ze overleven en verpoppen. Een
uitgekomen vrouwtje kan in de zomer meer dan 100 eieren afzetten. Door de
galvorming zien planten er misvormd uit en neemt de vruchtzetting af. Het insect
heeft één generatie per jaar en vermenigvuldigt zich parthenogenetisch, dus zonder
bevruchting.
In Italië, Frankrijk en Slovenië veroorzaakt deze recent in Europa geïntroduceerde
galwesp veel schade bij de tamme kastanje, Castanea sativa. In deze, maar ook
enkele andere Europese landen zijn er grote gebieden waarin de tamme kastanje
een belangrijke rol speelt in het landschap en voor de productie van de vruchten. In
2006 heeft de EU daarom noodmaatregelen ingesteld die verspreiding van het insect
moeten tegengaan. Binnen de EU is discussie gaande over de quarantainestatus van
de galwesp.

96

FYTOSIGNALERING 2010

BOOMKWEKERIJ EN GROENE RUIMTE

Op 26 juli 2010 is de galwesp voor het eerst in Nederland gevonden op een bedrijf
in een partij geïmporteerde planten van Castanea sativa, die enkele jaren daarvoor
uit Italië was geïmporteerd. In vijf planten werden 137 uitvlieggaten en twee
volwassen vrouwtjes gevonden. De nVWA heeft op basis van de Europese
regelgeving de volgende maatregelen genomen:
•
Vernietiging van de vijf planten
•
Inspectie van alle planten van Castanea in een straal van 500 meter rondom de
vondst in het openbaar groen, de particuliere tuinen en op bedrijven. Er zijn
geen galwespen meer gevonden.
•
Afbakening van een bufferzone van 15 km rondom de vondst waarbinnen drie
jaar geen waardplanten vervoerd mogen worden. Indien gedurende deze drie
jaar bij gerichte inspecties geen galwespen gevonden worden, wordt de
bufferzone opgeheven. De nVWA zal deze inspecties uitvoeren. De Naktuinbouw
zal extra aandacht besteden aan inspecties van tamme kastanje op de
bedrijven.
•
Toezicht op het vervoersverbod.
•
Informeren van de lidstaten over de vondst en de genomen acties.

Nieuwe vondst van Phytophthora lateralis in Nederland.
Phytophthora lateralis is een schimmel waardoor in Canada en de VS bossen van
Chamaecyparis lawsoniana op grote schaal afsterven. De schimmel is eerder eind
2004 in Nederland op een bedrijf gevonden en uitgeroeid. In september 2010 werd
de schimmel opnieuw gevonden in bomen van Chamaecyparis lawsoniana die in een
meerjarige teelt in vorm worden gesnoeid en verkocht. De betreffende bomen
vertoonden al enkele jaren een slechte groei. De herkomst van de schimmel is niet
duidelijk geworden. Van het betreffende perceel waren nog geen bomen afgeleverd.
Phytophthora lateralis is een quarantainewaardig organisme en dus zijn op het
betreffende perceel maatregelen opgelegd, gericht op het uitroeien en niet verder
verspreiden van het organisme.

Foto 7. Cryphonectria parasitica op Castanea (links) en Phytophthora lateralis op Chamaecyparis
(rechts)
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Gibberella in Pinus en Douglas
Gibberella circinata (ongeslachtelijke vorm: Fusarium circinatum) is een
schimmelsoort die den (Pinus spp.) en douglas (Pseudotsuga menziesi) kan
aantasten en zich via zaad kan verspreiden. In 2010 heeft de Naktuinbouw in 158
kwekerijen van Pinus en Pseudotsuga en de nVWA op 202 locaties in bossen van
Pinus en Pseudotsuga visuele inspecties uitgevoerd. Dit heeft geen vondsten van de
schimmel opgeleverd. In 2009 zijn de toen aanwezige voorraden zaden getoetst en
vrij bevonden. In 2009 zijn er in Nederland geen zaaizaden van Pinus en
Pseudotsuga geoogst; hierdoor waren er geen nieuw te bemonsteren partijen. Van
geïmporteerde partijen uit Canada en de VS wordt standaard een monster van 250
zaden genomen. In 2010 betrof dit slechts twee partijen Pseudotsuga-zaden uit de
VS, die beide vrij zijn bevonden.
7.4

Gevestigde schadelijke organismen
Xanthomonas arboricola pv. pruni in Prunus laurocerasus (IIAII)
Sinds een aantal jaren kampt de boomkwekerij met het quarantaineorganisme
Xanthomonas arboricola pv. pruni in Prunus laurocerasus (laurierkers). Deze
bacterie is met name in Zuid-Europa gevaarlijk voor de fruitteelt. Bij aanwezigheid
van de bacterie op een boomkwekerij of handelsbedrijf worden de besmette planten
vernietigd, inclusief de planten in een buffer van twee meter daaromheen. Van de
productieplaats mogen alleen Prunus-soorten afgezet worden als de productieplaats
sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus vrij is geweest van het
organisme. Een uitzondering hierop zijn de bladhoudende Prunus-soorten
P. laurocerasus en P. lusitanica die rechtstreeks verkocht worden aan de consument.
Deze moeten bij inspectie vrij zijn van het organisme. De impact van de
maatregelen kan zeer groot zijn.
Een besmetting op een bedrijf is vaak erg hardnekkig, voorkomen door een goede
bedrijfshygiëne is daarom belangrijk. De bacterie Pseudomonas syringae pv.
morsprunorum, mogelijk ook Pseudomonas syringae pv. syringae en enkele
schimmelsoorten zoals Phoma en Stigmina geven in laurierkers vergelijkbare
symptomen, maar hebben geen quarantainestatus omdat ze geen risico vormen
voor de fruitteelt. Laboratoriumonderzoek is daarom nodig om bij symptomen vast
te stellen of het gaat om Xanthomonas arboricola pv. pruni.
In 2010 zijn er verspreid over Nederland in diverse cultivars van Prunus
laurocerasus 80 vondsten van Xanthomonas arboricola pv. pruni gedaan die leidden
tot maatregelen op 46 bedrijven. In 2009 waren er 63 positieve monsters,
aanleiding tot maatregelen op 41 bedrijven. De betreffende kwekerijen hebben de
hierboven omschreven maatregelen opgelegd gekregen. Behalve directe schade
door vernietiging van planten levert dit in sommige gevallen ook schade op doordat
afzet van Prunus gedurende een lange periode niet is toegestaan. Bij een vondst
moet laboratoriumonderzoek plaatsvinden om vast te stellen of het om dit
organisme gaat. Het duurt ongeveer 8 weken voordat er een definitieve diagnose is
gesteld (in uitzonderingsgevallen kan dit meerdere maanden duren). Als vervolgens
tot vernietiging wordt overgegaan, wordt na een maand eerst nog een eindcontrole
uitgevoerd om te beoordelen of het perceel vrij is van symptomen, en pas daarna
wordt het perceel vrijgegeven. Al met al ligt een perceel minstens drie maanden
vast en in de praktijk vaak nog langer.
Ook in het openbaar groen komt Xanthomonas arboricola pv. pruni voor.
Boomkwekers die hun stek van planten halen die buiten de keuring door
Naktuinbouw vallen, lopen hierdoor het risico de ziekte op hun bedrijf te
introduceren.
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Onderzocht wordt of de zogeheten VNTR-analyse (een nieuwe DNA-techniek)
bruikbaar is om de herkomst van besmettingen te bepalen. De nVWA is deze
techniek voor Xanthomonas arboricola pv. pruni aan het ontwikkelen in een
Europees COST-project, samen met het Zwitserse Agroscope Changins-Wädenswil
(ACW). De methode zal worden vergeleken met de AFLP-analyse (een andere DNAtechniek) die door Naktuinbouw wordt ontwikkeld.

Erwinia amylovora (bacterievuur, IIAII/IIB)
Het aantal vondsten van Erwinia amylovora, de veroorzaker van bacterievuur, was
in 2010 weer iets hoger dan in de voorgaande jaren. Na 57 vondsten in 2007, 80 in
2008 en 83 in 2009, werd in 2010 90 keer bacterievuur vastgesteld. Het broeierige
weer later in het seizoen is mogelijk de oorzaak van deze toename.
Tabel 39. Vondsten Erwinia amylovora 2010
Gewas

Aantal partijen/percelen

In kwekerijen (visueel):
Cotoneaster

5
19

Crataegus
Cydonia

1

Malus

3

Pyracantha

4

Pyrus

1

In bufferzone buiten kwekerijen

57

Totaal

90

Er gelden bepaalde eisen voor waardplanten van bacterievuur die in Nederland zijn
geteeld en bestemd zijn voor export naar beschermde gebieden binnen de EU waar
geen bacterievuur voorkomt. Ze moeten worden geteeld binnen bufferzones en
gecontroleerd door de Naktuinbouw. Indien wordt voldaan aan de geldende eisen
mogen de planten worden verhandeld met de ‘ZP-b2’ code op het plantenpaspoort.
In 2010 zijn er 664 monsters genomen, waarvan er acht besmet zijn bevonden. In
voorgaande jaren werden bij ongeveer gelijke aantallen monsters slechts één of
twee besmettingen per jaar gevonden.
Een andere eis om voor de ZP-b2 code in aanmerking te komen is dat binnen 500
meter van de percelen geen bacterievuur mag voorkomen. In 2010 zijn ruim 68.000
objecten met bacterievuurwaardplanten in de bufferzone’s gecontroleerd, waarbij 57
besmettingen zijn gevonden. Door de afstandseis van 500 meter tot een besmetting
hebben 10 bedrijven het recht verloren om de ZP-b2 code te gebruiken. In 2010
mochten 338 kwekers hun planten met de ZP-b2 code in het verkeer brengen.

Apple proliferation phytoplasma (IAII)
Apple proliferation phytoplasma (APP), de veroorzaker van appelheksenbezemziekte, is een quarantaineorganisme dat al geruime tijd aanwezig is in Nederland. De
laatste 3 jaar was het aantal vondsten zeer beperkt, in 2010 was er één, in Limburg.
Waar voorheen werd gedacht dat verspreiding van APP in Nederland alleen verliep
via vegetatief uitgangsmateriaal en op het perceel alleen via wortelcontact, wordt er
nu ook rekening gehouden met overdracht door vectoren. Bij meerdere
besmettingsgevallen was dit de enig mogelijke verklaring. Overdracht van APP is
aangetoond via de bladvlooien Cacopsylla melanoneura en C. picta, daarnaast
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spelen mogelijk ook nog andere bladvlooien en een cicade een rol. In Duitsland is
Cacopsylla picta de belangrijkste overbrenger van APP, deze bladvlo wordt ook
incidenteel in Limburg aangetroffen. Andere bladvlooien die mogelijk een rol spelen
bij de overdracht komen in Nederland wel algemeen voor.
Volgens de Fytorichtlijn moeten Malus-planten afkomstig zijn van een productieplaats waar, inclusief de onmiddellijke omgeving, gedurende drie volledige
vegetatiecycli geen symptomen van APP zijn waargenomen. Aangezien deze
maatregelen zeer verstrekkende gevolgen hebben en er alternatieve manieren zijn
om te constateren of een besmetting nog aanwezig is, zijn er lidstaten die in Brussel
pleiten voor aanpassing of zelfs opheffing van de regels.

Phytophthora ramorum (Tijdelijke EU geharmoniseerde maatregelen gericht op
uitroeiing zijn vastgelegd in Commissie-beschikking 2002/757)
Phytophthora ramorum is een pseudoschimmel die veel loof- en naaldboomsoorten
kan aantasten. Een aantasting kan leiden tot afsterving van de hele plant. Het
aantal waardplanten neemt jaarlijks toe. In 2010 is op zeven boomkwekerijen in
Rhododendron en Viburnum aantasting door Phytophthora ramorum gevonden. In
2010 heeft de nVWA negen notificaties ontvangen van lidstaten vanwege vondsten
van P. ramorum in plantmateriaal geleverd vanuit Nederland. Daarnaast zijn er twee
notificaties gekomen van buiten de EU.
Eind 2009 is in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk Phytophthora ramorum
gevonden bij Larix kaempferi, de Japanse lariks, die in Nederland veel in bossen
wordt aangeplant. In het Verenigd Koninkrijk is de Japanse lariks een waardplant
waarop de schimmel zeer goed sporuleert en van waaruit ze andere waardplanten
kan infecteren. Op de meeste locaties met aantastingen van Japanse lariks is geen
relatie gevonden met (aangetaste) Rhododendron. In 2010 is de schimmel ook
gevonden bij Japanse lariks in Wales en Ierland. In 2010 heeft de nVWA in
Nederland een survey uitgevoerd in bossen van Japanse lariks, met extra aandacht
voor aanwezige Rhododendron in deze bossen. Dit heeft geen vondsten van de
schimmel in Japanse lariks opgeleverd.
In Nederland wordt op twee locaties in Ede en Nijmegen, waar de schimmel vanuit
een besmette onderbegroeiing van Rhododendron bomen heeft aangetast, de
ziekteontwikkeling nauwlettend gevolgd. Op de onderzoekslocaties is geen
uitbreiding van het aantal aangetaste bomen geconstateerd. Het totaal aangetaste
bomen blijft 19, 11 Quercus rubra en acht Fagus sylvatica.

De buxusmot
De buxusmot (Cydalima perspectalis, syn. Glyphodes perspectalis), afkomstig uit
Azië, is in 2008 voor het eerst gevonden in Nederland. Het organisme kan grote
schade veroorzaken, maar heeft geen quarantainestatus.
Een survey door de nVWA in 2008 bevestigde de aanwezigheid van deze soort o.a.
in Geertruidenberg, Veen en Boskoop. In 2009 kreeg de nVWA de eerste schademeldingen van particulieren. Dit werd gevolgd door een flinke toename van het
aantal schademeldingen in 2010. Aanvankelijk leek het erop dat de verspreiding in
Nederland nog beperkt was tot het gebied tussen Geertruidenberg en Zaltbommel.
Dit is een gebied waar veel buxusteelt plaatsvindt. Daar is de schade in 2010 sterk
toegenomen, vooral in particuliere tuinen maar ook bij telers. In de herfst van 2010
zijn de eerste motten gemeld, ondermeer uit Dordrecht, Hellevoetsluis, Spijkenisse
en Rozenburg (Zuid-Holland) en uit Beek (Limburg). De buxusmot breidt zich dus
verder uit over Nederland. Het is aannemelijk dat ook in deze gebieden binnen
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enkele jaren aanzienlijke schade aan buxus zal optreden. Opvallend is overigens dat
er na 2008 geen waarnemingen meer bekend zijn uit Boskoop of omgeving. De
reden hiervan is niet bekend. De sector maakt zich zorgen over de afzetmarkt voor
buxus in Europa: Oostenrijk heeft een zending buxus uit Nederland afgekeurd
vanwege de aanwezigheid van de buxusmot. In Europa heeft de buxusmot zich
ondertussen in zeker zeven landen gevestigd.

Chalara fraxinea; eerste vondst in Nederland
Deze schimmel heeft zich in Europa al gevestigd in België, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Slovenië, Zweden en Zwitserland. Aantastingen zijn gevonden in
de gewone of Europese es (Fraxinus excelsior) en de smalbladige es (Fraxinus
angustifolia). Er zijn geen aantastingen bekend van de pluimes (Fraxinus ornus) die
met name in Zuid-Europa voorkomt. Vanuit Denemarken is gemeld dat een groot
deel van de essenbeplantingen daar is aangetast en zal verdwijnen (meer dan
50%). Er is geen resistentie bekend binnen de waardsoorten van es. Onderzoek in
Denemarken laat wel verschillen in gevoeligheid zien.

Foto 8. Chalara fraxinea op es

In juni 2010 is de schimmel voor het eerst in Nederland aangetroffen in een
bosbeplanting van gewone es in de provincie Groningen. Vervolgonderzoek in de
provincie Groningen heeft opgeleverd dat de schimmel met name voorkomt in zaailingen in de onderbegroeiing van bossen, maar ook aanwezig is in landschappelijke
beplantingen. De schimmel geeft aantastingen in de bladeren en de bast van stam,
takken en twijgen. Aangetaste bladeren en delen van de bast verkleuren; op de bast
zijn deze verkleuringen vaak langgerekt van vorm en ze kunnen de stam of tak
geheel omvatten. In dat laatste geval sterft het bovenliggende deel van de plant af.
De eerste vondst in de provincie Groningen heeft geleid tot aanscherping van de
jaarlijkse monitoring. De schimmel is later in 2010 ook gevonden in de provincies
Noord-Holland en Gelderland. De monitoring zal in 2011 worden voortgezet om een
goed beeld te verkrijgen van de landelijke verspreiding van Chalara fraxinea.
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Export en handel
Het aantal afkeuringen bij exportinspecties was in 2010 hoger dan in 2009 en 2008.
Deze stijging is vooral toe te wijzen aan de vondsten van nematoden en de
aanwezigheid van teveel grond. De toename is bij alle bestemmingslanden
zichtbaar. De bestemmingen VS, Canada en Noorwegen lieten bijzondere toename
zien. Het beeld van de verdeling over de bestemmingslanden komt overeen met dat
van 2009.

Tabel 40. Overzicht van afkeuringen bij exportinspecties in de boomkwekerij
Reden afkeuring

2008

Schadelijk organisme, waarvan:

2009

66

2010

54

93

- insect of mijt

27

15

8

- schimmel

5

2

7

- nematode

34

33

65

- bacterie

0

2

6

- virus

0

0

0

- onkruid

0

2

7

Aanwezigheid (te veel) grond

0

7

Verboden product

0

0

1

57

57

80

123

118

214

Overige redenen (o.a administratief)

Totaal

40

Overig
16%
Kroatië
3%

VS
30%

Japan
7%

Noorwegen
20%

Canada
24%

Figuur 42. Bestemmingslanden van exportpartijen boomkwekerij die in 2010 werden
afgekeurd (n=214)

Eikenprocessierups-maatregelen in eikenplantgoed voor Groot-Brittannië
Groot Brittannië vereist dat plantgoed van eik afkomstig is uit een teeltgebied
zonder eikenprocessierups, om er zeker van te zijn dat het vrij is van eitjes van de
vlindersoort. De eikenprocessierups verspreidt zich steeds verder over Nederland.
Hierdoor lukt het steeds minder vaak om voor eiken groter dan twee meter, die
bestemd zijn voor export naar Groot-Brittannië, een verklaring af te geven dat het
teeltgebied vrij is. Een dergelijke verklaring kan ook worden verkregen door een
inspectie door Naktuinbouw van de percelen met eiken plus 50 meter daaromheen.
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Voor bomen tot twee meter hoogte volstaat een inspectie op de kwekerij op
daarvoor geschikte momenten om een verklaring voor export naar het Verenigd
Koninkrijk af te geven.
Dat dergelijke inspecties geen 100% garantie geven bleek toen er in augustus een
melding kwam uit Groot-Brittannië dat er eikenprocessierups was gevonden in een
halfvolwassen eik die in februari 2010 was geleverd. Volgens de melding was de
leverancier de besmettingsbron. De discussie in Brussel over de Britse noodmaatregelen duurt voort, maar krijgt weinig prioriteit. Het organisme is inheems en de
risico’s hebben vooral betrekking op de volksgezondheid, er lijkt geen draagvlak te
zijn voor harmonisatie van de maatregelen ingesteld door het Verenigd Koninkrijk.

Foto 9. Afgezette straat in Engeland vanwege eikenprocessierups in de eik links op de foto

Tabel 41. Notificaties over schadelijke organismen in boomkwekerijproducten met een Nederlands certificaat.
VK=Verenigd Koninkrijk
Gewas

Schadelijk

EU Q-status

Product

Land

organisme

Land

Aantal

Origine

Malus domestica

Eriosoma lanigerum

-

Overige

Noorwegen

Onbekend

Pieris japonica

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Overige

Noorwegen

Onbekend

1
2

Rhododendron catawbiense

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Finland

Duitsland

1

Rhododendron catawbiense

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Finland

Nederland

1

Rhododendron catawbiense

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Ierland

Nederland

1

Rhododendron-hybriden

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Zweden

Nederland

1

Rhododendron sp.

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Estland

Nederland

1

Rhododendron sp.

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Finland

Nederland

1

Rhododendron sp.

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Slovenië

Nederland

1

Rhododendron sp.

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

Letland

Nederland

1

Rhododendron sp.

Phytophthora ramorum

2002/757/EC

Plantgoed

VK

Nederland

1

Rhododendron sp.

Tylenchorhynchus sp.

-

Plantgoed

VK

China

1

Onbekend

Noctua pronuba

-

Hout/

Israël

Nederland

1

schors

Totaal

14
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Ook de notificaties over boomkwekerijexporten met een Nederlands certificaat
vertonen hetzelfde beeld als in 2009. In 2010 werd 14 keer een organisme
genotificeerd, waarvan 11 keer Phytophthora ramorum. In 2009 was het 17 maal
een organisme waarvan 13 keer Phytophthora ramorum. Deze relatief hoge
aantallen voor Phytophthora ramorum zijn aanleiding om het maatregelenpakket
nogmaals tegen het licht te houden.

7.6

Nieuwe risico’s
In deze paragraaf worden organismen besproken die een nieuwe bedreiging vormen
voor de boomkwekerij en de groene ruimte. Voor sommige organismen wordt
verwezen naar eerdere Fytosanitaire signaleringen.

Tabel 42. Nieuwe risico's gesignaleerd in de periode 2005-2010
Organisme

Waardsoort(en)

Jaar

Toelichting

Agrilus anxius

Berk

2009

EPPO maakt in 2010 een PRA

Apple proliferation

Appel

2007

toename vondsten en onderzoek naar rol vectoren

phytoplasma
Apriona japonica

Polyfaag, bomen

2009

Vondst in import van Enkianthus, korte PRA:geen Q

Batocera rufomaculata

Ficus en moerbei

2008

Vondst in import van Ficus, PRA, niet Q-waardig

Corythucha ciliata

Platanus-soorten, maar ook

2009

Vondst in 2009 in Maastricht op plataan.

2007

Vondsten in Duitsland in 2007, in Nederland in

andere loofbomen
Cydalima perspectalis

Buxus

2008
Enaphalodes rufulus

Eik

2009

EPPO Alert List 2008 vanwege onderschepping in

Leptoglossus occidentalis

Coniferen

2009

Nieuwe gevestigde soort voor Nederland

Phytophthora sp.

Buxus

2010

Vondsten in Nederland op buxus

Phytophthora sp.

Pachysandra

2010

Vondsten in Nederland op Pachysandra

Pseudomonas syringae pv.

Prunus laurocerasus

2009

VK

Saperda candida

Treedt vaak samen op met Xanthomonas arboricola
pv. pruni, maar is zelf geen Q

morsprunorum

Bomen uit de Rosaceae

2009

EPPO Alert List 2008 vanwege onderschepping in
Duitsland. Bijdrage aan PRA in EPPO verband

Stigmaeopsis celarius en

Bamboe

2007

Survey in 2006 en 2007 ism VK

S. nanjingensis
Tropidosteptes pacificus

Es, esdoorn en populier

2009

In 2009 in Noord-Brabant gevestigd

Xanthomonas arboricola

Prunus (plantgoed)

2008

Aanwezig in EPPO gebied. In 2009 vastgesteld in NL

pv. pruni

Nieuwe Phytophthora-soorten op Buxus en Pachysandra
In 2010 werd zowel bij Buxus als Pachysandra een Phytophthora-soort gevonden die
een basisrot veroorzaakt. Vermoedelijk gaat het om nieuwe, nog niet eerder
beschreven soorten, die genetisch nauw verwant, maar niet identiek zijn. De soort
die bij Buxus werd aangetroffen werd ook in 1998 al eens gevonden. Over de
waardplantenreeks is niets bekend. Buxus en Pachysandra behoren beide tot de
familie van Buxaceae.
Agrilus planipennis (essenprachtkever, Emerald ash borer)
De essenprachtkever komt oorspronkelijk uit het oosten van Azië en is daar weinig
schadelijk. In 2002 is het insect geïntroduceerd in de Verenigde Staten, in Detroit;
waarschijnlijk met verpakkingshout. De kever heeft zich vervolgens zeer snel
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verspreid in de Verenigde Staten en Canada; tientallen miljoenen essen zijn reeds
gedood. In 2005 is de essenprachtkever aangetroffen in de regio Moskou; ook daar
zijn vele essen gedood. Een dreiging van introductie bestaat dus over zee en over
land. Bij een introductie in Nederland heeft uitroeiing, omdat de kever zich zeer snel
verspreidt, waarschijnlijk alleen kans van slagen als de kever in een zeer vroeg
stadium wordt gevonden. In 2010 is de nVWA gestart met het ophangen van vallen
met een lokstof voor de essenprachtkever op 40 locaties waar natuursteen met
verpakkingshout uit Azië wordt geïmporteerd. Er zijn vallen opgehangen met een
lokstof (Manuka oil) en een kleefstof voor het vangen van eventuele kevers. De
vallen zijn half juni opgehangen en half september weer opgehaald. Er zijn geen
essenprachtkevers of andere prachtkevers gevangen. Echter, de vallen zijn niet
tussentijds geïnspecteerd en wind en regen hebben ervoor gezorgd dat een deel van
de kartonnen vallen voortijdig naar beneden is gekomen. Het onderzoek zal daarom
in 2011 worden gecontinueerd met een robuuster type val en frequentere inspecties.

Agrilus anxius
Agrilus anxius tast levende berkenbomen aan (Betula spp.). De kever legt eitjes in
de bast van stam en takken met een diameter van meer dan 2 cm. De larven die uit
de eieren komen vreten gangen onder de bast ter hoogte van het cambium. De
kever voltooit zijn cyclus in 1 – 2 jaar. De aantasting leidt in de meeste gevallen tot
afsterven van de boom, waarbij Europese berkensoorten veel vatbaarder zijn dan
Amerikaanse soorten. Agrilus anxius tast bomen van Noord-Amerikaanse berkensoorten vrijwel alleen aan wanneer ze verzwakt zijn. Van Europese en Aziatische
berkensoorten tast ze echter ook gezonde bomen aan. Berk is in Nederland een veel
voorkomende boom in tuinen, parken en bossen. Ongeveer 6% van het bos bestaat
uit berk (22.000 ha).
Bij introductie van Agrilus anxius in Europa wordt een soortgelijk scenario verwacht
als bij de introductie van de essenprachtkever, Agrilus planipennis, vanuit Oost-Azië
in Noord-Amerika. De potentiële impact is dus zeer groot. Na introductie zal Agrilus
anxius zich waarschijnlijk snel verspreiden omdat de kevers per jaar meerdere
kilometers kunnen vliegen. Uitroeien van een uitbraak zal daarom ook weinig kans
van slagen hebben tenzij men de uitbraak zeer vroeg ontdekt en alle waardplanten
rondom de zichtbaar aangetaste bomen verwijdert. Pogingen in Noord-Amerika om
de essenprachtkever uit te roeien hebben weinig succes gehad.
Agrilus anxius staat nu (nog) niet op de Europese quarantainelijst, maar is wel een
potentieel zeer schadelijk organisme voor Europa. In EPPO-verband is daarom in
2010 een concept-PRA opgesteld. Op basis van deze PRA zal de nVWA de beleidsdirectie AKV in 2011 adviseren over mogelijke maatregelen tegen Agrilus anxius.

Saperda candida (EPPO A1)
De boktor Saperda candida (‘Round-headed apple tree borer’) is in 2008 gevonden
in Crataegus, Malus en Sorbus op het Duitse eiland Fehrman, waar een actie is
gestart om de boktor uit te roeien. Deze boktor heeft zijn oorsprong in NoordAmerika (Canada en VS). Per september 2010 is deze boktorsoort als quarantaineorganisme aan de EPPO A1-lijst toegevoegd. Larven van de boktor maken gangen in
het levende hout van bomen en struiken uit de familie van de Rosaceae (zoals
appel, meidoorn en peer) en tasten daarbij de vitaliteit en levensduur van de
planten aan. Saperda candida is hierdoor een risico voor de boomkwekerij, de
fruitteelt en de groene ruimte. Het Nederlandse klimaat is vrijwel zeker geschikt
voor vestiging van de boktor. In 2011 zal de nVWA inspecties uitvoeren in de
omgeving van locaties waar loofhout uit Noord Amerika wordt geïmporteerd.
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Foto 10. Volwassen exemplaar Saperda candida (foto: James Solomon, USDA Forest Service)
(links) en larve van Saperda candida (Pennsylvania Department of Conservation and Natural
Resources - Forestry Archive) (rechts) forestryimages.org - Saperda candida

7.7

Overige activiteiten
Monitoring verpakkingshout 2005 – 2010
Met de import van zendingen in houten kratten kunnen via het verpakkingshout
gevaarlijke organismen worden geïntroduceerd. Voorbeelden hiervan uit de jaren
negentig zijn de introductie in Portugal van het dennenhoutaaltje Bursaphelenchus
xylophilus en de boktor Anoplophora glabripennis in een aantal lidstaten waaronder
Nederland in november 2010. De boktor is vermoedelijk in 2004 of 2005
meegekomen met niet behandeld verpakkingshout uit Azië. Vanaf 1 maart 2005
moet verpakkingshout dat de EU binnenkomt voldoen aan de eisen van de mondiale
standaard ISPM 15. Lidstaten zijn verplicht te monitoren of aan deze eisen wordt
voldaan. De EU schrijft niet voor hoeveel inspecties of eenheden verpakkingshout
moeten worden geïnspecteerd, maar geeft wel aanbevelingen voor de werkwijze. Op
basis van een risicoprofiel bepaalt de nVWA jaarlijks welke producten met
verpakkingshout uit welke herkomstlanden worden geïnspecteerd. In 2011 zullen de
inspecties zo veel mogelijk gericht worden op recent binnengekomen zendingen.
In 2010 zijn 1107 inspecties uitgevoerd voor verpakkingshout, waarbij 2095 partijen
van buiten Europa en Portugal zijn bekeken. Inspecties van verpakkingshout uit
derde landen, aanwezig op bedrijven in de omgeving van de vondst in Almere, zijn
hierbij inbegrepen. In 47 gevallen werd het verpakkingshout om fytosanitaire
redenen afgekeurd. In 34 van deze gevallen ontbrak de markering of voldeed deze
niet aan de eisen. In zeven gevallen werden levende insecten aangetroffen; dit
waren geen quarantaineorganismen, maar het vormt wel een aanwijzing dat de
behandeling niet adequaat is geweest.Van het verpakkingshout uit Almere werden
28 monsters genomen ook daarin zijn geen quarantaineorganismen ontdekt.
Als onderdeel van het monitoringsprogramma verpakkingshout zijn in Rotterdam op
de plaats van binnenkomst 53 zendingen met risicoproducten vóór douanevrijgave
geïnspecteerd. Van de 53 waren er 12 niet conform ISPM 15, deze zijn afgekeurd.
Eén zending is retour gegaan. Ompakken en vernietigen van fout verpakkingshout is
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gebeurd onder toezicht van de nVWA en op daarvoor speciaal ingerichte locaties om
ontsnappen van insecten te voorkomen.

Tabel 43. Resultaten van monitoring verpakkingshout 2005-2010
Jaar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Aantal geïnspecteerde

Aantal

Top 3

Top 3 landen

Geen

Gevonden

partijen (aantal

afgekeurde

afgekeurd

afgekeurd

merk-

organismen

inspectiebezoeken)

partijen

product

product

teken

1471 (1122)

151 (10.3%)

2032 (1672)

1543 (1246)

2803 (1660)

2507 (1597)

2095 (1107)

39 (1.9%)

28 (1.8%)

35 (1.2%)

32 (1.3%)

46 (2.2%)

Machines

VS

149

2x insecten uit

Bruingoed

China

(99%)

India; geen Q’s

Overigen

India

Machines

Turkije

21

1x insect uit

Overigen

VS

(54%)

India; geen Q

Natuursteen

Indonesië

Overigen

VS

20

Geen insecten

Natuursteen

China

(71%)

(1)

Machines

Israël

Machines

China

27

(2)

Natuursteen

India

(77%)

Overigen

Koeweit

Machines

China

26

6x insecten,

Overigen

VS

(81%)

waarvan 4 Q.

Natuursteen

Indonesië

Machines

India

34

7x insecten;

Natuursteen

China

(74%)

geen Q

Overigen

Suriname

1): in 2007 is een survey uitgevoerd naar aanwezigheid en risico’s van schors van verpakkingshout. Er zijn 2316 eenheden
bekeken, waarvan 525 (23%) met schors. Er zijn geen organismen gevonden.
(2): in en nabij in Nederland afgeleverde partijen natuursteen uit China 4 kevers van Anoplophora glabripennis en 2x larven
van Apriona germari gevonden. 1x in importpartij een insect gevonden; geen Q.

Tabel 44. Resultaten pilot inspecties Rotterdam 2010
Land van

Aantal

Aantal zendingen niet conform

Zendingen met

Genomen

herkomst

zendingen

ISPM 15

insecten

maatregelen

3

2

geïnspecteerd

China

31

1x retour
2x transito

Filippijnen

1

Hong Kong

5

India

8

1

Verpakkingshout: 3

1x vernietigd

2

4x vernietigd

Stuwhout: 1
Indonesië

1

Maleisië

1

Sri Lanka

1

1

1x transito

2

2x vernietigd

Suriname

2

Thailand

1

VS

2

1

Totaal:

53

12

1x vernietigd

4

8x vernietigd
3x transito
1x retour
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De pilot zal in 2011 worden voortgezet met een toename van het aantal gerichte
inspecties.

Bursaphelenchus xylophilus (dennenhoutaaltje, IIAI) en de vector
Monochamus (IAI)
Het dennenhoutaaltje (Pine Wood Nematode of PWN) kan worden geïntroduceerd
met hout, verpakkingshout en schors uit landen waar PWN voorkomt. Per 1 juni
2008 is continentaal Portugal geheel besmet verklaard met PWN. Tegengaan van
verspreiding naar andere lidstaten heeft hoge prioriteit bij de Europese Commissie.
Aandachtspunten zijn verpakkingshout en schors uit Portugal, het land exporteert
nauwelijks naaldhout naar Nederland.
Dennenschors wordt jaarrond geleverd voornamelijk voor de teelt van orchideeën,
waarvoor schors van Pinus pinaster wordt gebruikt. Eind februari 2010 meldde
Spanje dat bij een wegcontrole in een partij schors uit Portugal PWN was gevonden.
De betreffende Portugese leverancier had ook schors geleverd aan een bedrijf in
Nederland en de nVWA heeft deze partijen op het bedrijf vastgelegd. Het bedrijf
heeft in overleg met de nVWA de schors opnieuw behandeld; vervolgens zijn de
vastgelegde partijen vrijgegeven. In 2010 is gestart met monstername van schors
uit Portugal op 16 bedrijven in Nederland. Er zijn 49 monsters genomen; dit heeft
tot nu toe geen PWN-vondsten opgeleverd.
Per 1 januari 2010 is het verplicht verpakkingshout van naaldhout dat continentaal
Portugal verlaat, te behandelen en markeren volgens de mondiale standaard
ISPM 15. Verpakkingshout van naaldhout uit andere lidstaten met bestemming
Portugal hoeft bij binnenkomst in Portugal niet gemarkeerd te zijn, maar wel als het
Portugal verlaat. De nVWA heeft in 2009 extra aandacht gegeven aan verpakkingshout uit Portugal. Er zijn 28 partijen geïnspecteerd en 19 monsters genomen; het
aaltje werd niet gevonden.

Monitoring Monochamus
Boktorren van het geslacht Monochamus kunnen als vector fungeren voor het
dennenhoutaaltje, Bursaphelenchus xylophilus. Zo is Monochamus galloprovincialis
in Portugal de vector van het dennenhoutaaltje. In 2009 heeft de Stichting European
Invertebrate Survey (EIS) in Leiden in opdracht van de nVWA een survey uitgevoerd
naar Monochamus-soorten in Nederland, waarbij gebruik is gemaakt van speciale
vallen en specifieke lokstoffen. Hierbij zijn in het duingebied van Bergen-Schoorl, in
de periode augustus - september 15 volwassen exemplaren van Monochamus
galloprovincialis gevangen. Geen hiervan was drager van het dennenhoutaaltje.
In 2010 heeft de Stichting EIS verspreid door heel Nederland opnieuw een survey
uitgevoerd met speciale vallen en lokstoffen, ditmaal aangevuld met een
Monochamus-specifiek feromoon. De vallen zijn opgehangen in dennenbossen in de
duinen van Noord- en Zuid-Holland. In de periode half augustus – half september,
de vliegperiode van volwassen kevers – zijn alleen in het duingebied van BergenSchoorl 12 volwassen exemplaren van Monochamus galloprovincialis gevangen. Dit
bevestigt de aanwezigheid van een populatie in dit gebied. De gevangen kevers
waren niet besmet met het dennenhoutaaltje.
De nVWA heeft in de periode eind augustus – eind september Monochamus-vallen
opgehangen op 18 risicolocaties (11 bedrijven met import van natuursteen en zeven
zagerijen in de omgeving van dennenbossen). Op geen van deze risicolocaties is
Monochamus aangetroffen.
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Survey bastknobbels
Bastknobbels worden in Nederland regelmatig waargenomen op veel verschillende
loof- en naaldboomsoorten en krijgen veel aandacht van publiek en media. De
oorzaak van het verschijnsel is onbekend. Ook de mate van verspreiding was niet
bekend. Dit was aanleiding voor het ministerie van EL&I om de landelijke
verspreiding van bastknobbels in kaart te brengen.
In de periode september 2009 – januari 2010 heeft de nVWA verspreid over 443
locaties in Nederland 4.231 bomen geïnspecteerd op bastsymptomen. Per locatie
zijn gemiddeld tien bomen bekeken op aan/afwezigheid van knobbels, necrose,
scheuren en bloedingen op de bast, en de algehele conditie van de boom. Hiervoor
werden bomen zonder onderbegroeiing gekozen. Ook de standplaats van de bomen
(bebouwde kom, buitengebied, in een bosgebied of aan een bosrand) werd
genoteerd. Paardenkastanje (Aesculus) is vanwege de algemeen voorkomende
bloedingssymptomen niet in het onderzoek meegenomen.
Uit de inspecties blijkt dat bastknobbels in het hele land vooral veel voorkomen in
beuken, essen, eiken en lindes. Op veel andere boomsoorten komen ze ook voor
maar minder vaak. In Zuid-Holland, het zuidwesten van Noord-Brabant en in
Gelderland zagen de inspecteurs meer bastknobbels dan elders, hoewel daar niet
meer beuken, eiken, essen en lindes stonden. De concentraties van bastknobbels
moeten dus te maken hebben met andere plaatselijke factoren. De omgeving van de
boom (bebouwde kom, bos of buitengebied) was niet van invloed op het percentage
bastknobbels, dat schommelde overal rond de 20%. Wel was er enig verschil tussen
bomen aan de rand van een bos, waar iets meer knobbels, bloedingen en necroses
op de bast werden waargenomen dan bij bomen midden in een bos. Er was geen
duidelijk verband zichtbaar tussen de bastknobbels en de lokale dichtheid van GSMen UMTS-zendmasten.

Legenda
• UMTS/GSM-mast
Geen bastknobbels
1-35% bomen met bastknobbels
35-70% bomen met bastknobbels
70-100% bomen met bastknobbels

Figuur 43. Verspreidingskaart bastknobbels winter 2009/2010
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Survey exotische Phytoseiidae in de groene ruimte
Dit onderwerp wordt besproken in 9.1 Bedreigingen voor de biodiversiteit
7.8

Discussie en conclusies
De bedreigingen voor de groene ruimte en de boomkwekerij door schadelijke
organismen nemen in een snel tempo toe. Daar staat tegenover dat de
internationale uitwisseling van informatie toeneemt en daarmee ook de kennis in
Nederland van mogelijke bedreigingen en geschikte tegenmaatregelen. Ook worden
tijdens uitroeiingsacties ervaringen opgedaan die enigszins “geruststellend” kunnen
zijn over de omvang en het verloop van aantastingen, zoals bij Anoplophora
chinensis en Anoplophora glabripennis. Dit maakt het belang van preventie en
vroegtijdige signalering niet minder belangrijk. De gevolgen van aantastingen zijn
vaak groot en slecht voorspelbaar.
Op het gebied van preventie is in 2010 een communicatiecampagne gestart die zich
vooral richt op tuinliefhebbers en reizigers. Ziekten en plagen komen met plantmateriaal in de bagage van reizigers via Schiphol naar schatting 25.000 tot 200.000
keer per jaar Nederland binnen. Via de post is dit naar schatting ongeveer 300.000
keer. Momenteel wordt er gewerkt aan een signaleringsnetwerk dat erop gericht is
een mogelijke aantasting door een quarantaineorganisme zo vroeg mogelijk te
vinden. Het is daarnaast belangrijk de communicatie met de boomteeltsector te
intensiveren. De nVWA zal in 2011 samen met de Naktuinbouw nagaan hoe dit het
beste inhoud kan krijgen. Brede samenwerking is nodig om de bedreigingen te
kunnen pareren.
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Signalering en analyse van nieuwe risico’s

Er zijn steeds nieuwe, schadelijke organismen die de Nederlandse groene ruimte en
land- en tuinbouw bedreigen. Het kan hierbij gaan om de (mogelijke) introductie of
verdere verspreiding van gereguleerde organismen (quarantaineorganismen) of
potentieel nieuwe ziekteverwekkers en plaagorganismen. Het kan ook gaan om
nieuwe varianten van al aanwezige organismen die een groter risico vormen dan de
oorspronkelijke varianten. Binnen de nVWA beoordeelt Bureau Risicobeoordeling &
onderzoeksprogrammering deze nieuwkomers op hun risico en de divisie Plant
adviseert de directie directie Agroketens en Visserij (AKV) van EL&I of regulering
(quarantainestatus) van deze organismen gewenst is. Daarnaast maakt de nVWA
uitroeiingsscenario’s en draaiboeken om voorbereid te zijn op een toekomstige
uitbraak van quarantaineorganismen. In dit hoofdstuk rapporteert de nVWA over
uitgevoerde en geplande risicoanalyses, wijzigingen in de lijst van quarantaine (waardige) organismen, uitbraken van quarantaine (-waardige) organismen en
opgestelde uitroeiingsscenario’s en draaiboeken. Organismen die een actuele
bedreiging vormen voor de plantgezondheid in Nederland worden besproken in het
hoofdstuk van de relevante sector onder ‘nieuwe risico’s’.

8.1

Risicoanalyse

8.1.1

Identificatie van nieuwe risico’s
Het algemene doel is nieuwe risico’s tijdig te identificeren zodat het bedrijfsleven en
de overheid maatregelen kunnen nemen nog voordat een nieuwe ziekte of plaag zich
heeft kunnen vestigen. Indien een organisme zich al heeft gevestigd voordat het is
geïdentificeerd, is eveneens een goede analyse wenselijk om te kunnen adviseren
over maatregelen om verspreiding van de nieuwe ziekte of plaag te voorkomen. Via
het rapport Fytosignalering (maar ook via andere kanalen, zoals vakbladen,
klankbordgroepen en internet) informeert de nVWA belanghebbenden in de sector
over nieuwe risico’s (zie ook de paragraaf ‘nieuwe risico’s’ in de hoofdstukken 3 – 7).
Sinds 2004 heeft de nVWA meer dan 60 nieuwe risico’s beschreven in het rapport
Fytosignalering.

Tabel 45. Nieuwe risico's gesignaleerd in de periode 2004-2010
Organisme

Waardsoort

Sector

Jaar

Aculops fuchsiae

Fuchsia

Sierteelt

2007

Toelichting

Vondsten in Duitsland en het VK

Agrilus anxius

Berk

Groene ruimte &

2009

EPPO maakt in 2010 een PRA

Agrilus planipennis

Es

Groene ruimte

2006

Uitbraak Moskou 2005: quarantainewaardig

Allium X virus

Bloembollen

Bloembollen

2009

Vondsten sinds 2006 in sieruien in Nederland

Alstroemeria necrotic

Alstroemeria

Sierteelt

2009

In 2008 aangetroffen in monsters uit

Invasieve plant met

Groene ruimte

2008

Aantreffen in geïmporteerd vogelzaad en in

boomkwekerij

Colombia

streak virus
Ambrosia
artemisiifolia

gezondheidsrisico

de groene ruimte

Anoplophora chinensis

Polyfaag op bomen

Groene ruimte

2006

Draaiboek

Anoplophora

Polyfaag op bomen

Groene ruimte

2006

Draaiboek

Appel

Boomkwekerij

2007

Toename vondsten en onderzoek naar rol

Apriona germari

Polyfaag, bomen

Groene ruimte

2008

Onderschepping besmet verpakkingshout

Apriona japonica

Polyfaag, bomen

Groene ruimte &

2009

Vondst in Enkianthus-import,

glabripennis
Apple proliferation

vectoren

phytoplasma

boomkwekerij

quarantainewaardig, korte PRA
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Organisme

Waardsoort

Sector

Jaar

Toelichting

Asphondylia

Capsicum

G&F

2010

Vondst in import habanero-pepers

Batocera rufomaculata

Ficus en moerbei

Sierteelt &

2008

Vondst in Ficus-import, PRA, niet

boomkwekerij

quarantainewaardig

Blueberry scorch virus

Blauwe bes

G&F

2004

PRA

Candidatus

Aardappel

Akkerbouw

2009

EPPO Alert List in 2009 na publiciteit over

Liberibacter

deze sinds 2006 uit Nieuw-Zeeland

solanacearum
Candidatus

bekende bacterieziekte van aardappel
Aardappel,

Phytoplasma

bloembollen

Akkerbouw &

2010

Met nieuwe methode in NL vastgesteld

Akkerbouw & G&F

2010

Vondsten in Duitsland sinds 2006

Groene ruimte

2007

EPPO Alert List vanwege schade in Noord-

Bloembollen

asteris
Candidatus

Polyfaag, o.a.

Phytoplasma solani
Chalara fraxinea

aardappel
Es

Europese landen
Cnidocampa

Bomen

Sierteelt & groene

2004

PRA: niet quarantainewaardig

ruimte

flavescens
Columnea latent viroid

Tomaat

G&F en sierteelt

2004

PRA

Contarinia

Dendrobium-

Sierteelt en G&F

2004

PRA, quarantainewaardig tot 2007

Plataansoorten, maar

Groene ruimte &

2009

Vondst in 2009 in Maastricht op plataan,

ook andere bomen

boomkwekerij

maculipennis
Corythucha ciliata

orchideeën
soort is geassocieerd met de schimmel
Splanchnonema platani

Cydalima perspectalis

Buxus

Groene ruimte &

2007

Vondsten in Duitsland in 2007, in Nederland

Darna trima

Palmen

Sierteelt

2006

PRA: niet quarantainewaardig

Dickeya sp. (Erwinia

Bloembollen en

Bloembollen &

2008

Nieuwe soortindeling in 2005

2009

PFC-discussie over verlenging derogatie pre-

boomkwekerij

chrysanthemi)

Diverse organismen in

siergewassen
Diverse gewassen

in 2008

sierteelt
Sierteelt

bonsaïs uit Zuid-

entry inspecties

Korea/Japan
Drosophila suzukii

Kers en ander

G&F

2009

In 2008 nieuwe schadeveroorzaker in

kleinfruit

kleinfruit in de VS

Dryocosmos kuriphilus

Tamme kastanje

Groene ruimte

2006

EU-noodmaatregelen

Enaphalodes rufulus

Eik

Groene ruimte en

2009

EPPO Alert List 2008 vanwege

2009

Recente uitbreiding in Europa

boomkwekerij
G&F

onderschepping in het Verenigd Koninkrijk

Epiphyas postvittana

Polyfaag

Epitrix sp.

Aardappel

Akkerbouw

2009

EPPO Alert List in 2009 na vondst in Portugal

Gibberella circinata

Pinus spp.

Groene ruimte

2007

EU-noodmaatregelen

Halyomorpha halys

Polyfaag

G&F

2009

EPPO Alert List na uitbraak in Zwitserland in

Herbicideresistent

Graanteelt

Akkerbouw

2004

PRA

Horodiplosis ficifolii

Ficus

Sierteelt

2006

PRA: niet quarantainewaardig

Hydrocotyle

Watergangen

Groene ruimte

2005

PRA

Ui, prei, knoflook,

Sierteelt en G&F

2004

PRA

G&F

2009

Uitbraak in Italië in 2008

2007
raaigras

ranunculoides
Iris yellow spot virus

Iris, Amaryllis en
Eustoma
Keiferia lycopersicella

Tomaat en andere
Solanaceae

112

FYTOSIGNALERING 2010

SIGNALERING EN ANALYSE VAN NIEUWE RISICO’S

Organisme

Waardsoort

Sector

Jaar

Toelichting

Leptoglossus

Coniferen

Groene ruimte &

2009

In Nederland nieuw gevestigde soort

G&F

2005

PRA

Polyfaag op dicotylen

G&F

2005

PRA

Polyfaag, alleen in

Sierteelt en G&F

2008

Tijdelijke noodmaatregelen in 2008. Op basis

boomkwekerij

occidentalis
Leucinodes orbonalis

Kasgroenten, o.a.
aubergine

Liriomyza trifolii en
L. huidobrensis
Meloidogyne
enterolobii

kassen

van PRA niet langer quarantainewaardig

(warmteminnend)
Meloidogyne minor

Polyfaag, o.a.

Akkerbouw

2004

PRA

aardappel, grassen
Meloidogyne ulmi

Iep

Groene ruimte

2008

Ontdekking van minstens 50 jaar oude

Monilinia fructicola

Kers en pruim

G&F

2007

Aanwezig in Frankrijk, Hongarije en

Mycosphaerella pini

Pinus

Groene ruimte

2007

Eerste vondst in Nederland

Neoleucinodes

Vruchten van

G&F

2009

Vondst in aubergine uit Suriname in

elegantalis

Solanaceae

Pepper chat fruit

Paprika, tomaat,

G&F

2008

Vondst in paprika in 2008, risico gering

Groene ruimte

2006

Verdringen P. cactorum en tasten meer

populatie in Nederland
Zwitserland
(Scirrhia pini)

viroid

handbagage op Schiphol

aardappel, sierSolanaceae

Phytophthora

Allium, Idesia,

cactorum x

Penstemon,

hedraiandra

Rhododendron

Phytophthora
kernoviae

Rhododendron, eik,

waardplanten aan
Groene ruimte

2007

Aanwezig in het Verenigd Koninkrijk

beuk, Magnolia en
Liriodendron

Phytophthora pinifolia

Pinus radiata

Groene ruimte

2008

Schade in Chili

Phytophthora sp.

Buxus

Boomkwekerij

2010

Vondsten in Nederland op Buxus

Phytophthora sp.

Pachysandra

Boomkwekerij

2010

Vondsten in Nederland op Pachysandra

Plantago asiatica

Bloembollen

Bloembollen

2009

Vondst in lelie in 2009 in Nederland

Prunus laurocerasus

Groene ruimte &

2009

Treedt vaak samen op met Xanthomonas

mosaic virus
Pseudomonas
syringae pv.

boomkwekerij

arboricola pv. pruni maar is zelf geen

quarantaineorganisme

morsprunorum
Rhabdoscelus

Palmen

Sierteelt

2007

Quickscan: quarantainewaardig en PRA

Palmen

Sierteelt

2007

EU-noodmaatregelen

Bomen uit de

Groene ruimte &

2009

EPPO Alert List 2008 vanwege

opstellen

obscurus
Rhynchophorus
ferrugineus
Saperda candida

Rosaceae

boomkwekerij

onderschepping in Duitsland. Bijdrage aan
PRA in EPPO-verband

Schizotetranychus

Bamboe

Groene ruimte

2007

approximatus en

Survey in 2006 en 2007 in samenwerking
met het Verenigd Koninkrijk

S. bambusae
Scirtothrips dorsalis

Polyfaag

Sierteelt

2009

Vondst in potplant, quarantaineorganisme op
planten van Citrus, Fortunella, Poncirus en
hybriden van deze taxa. PRA, quarantainewaardig op alle planten

Splanchnonema

Plataan

Groene ruimte

2006

In 2006 in Duitsland tot de Limburgse grens

platani
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Organisme

Waardsoort

Sector

Jaar

Toelichting

Spodoptera dolichos

Polyfaag, kasteelten

G&F

2009

In 2009 vondst in Cucumis-vrucht uit

Spodoptera frugiperda

Polyfaag

Bloemisterij

2010

Vondsten in rozen uit Brazilië

Stigmaeopsis celarius

Bamboe

Groene ruimte

2007

Survey in 2006 en 2007 in samenwerking

Es, esdoorn en

Groene ruimte,

2009

In 2009 in Noord-Brabant gevestigd

Suriname, PRA

en S. nanjingensis
Tropidosteptes

met het Verenigd Konikrijk
populier

pacificus

sierteelt en
boomkwekerij

Tuta absoluta

Tomaat

G&F

2007

EPPO Alert List vanwege vondsten in Spanje

Xanthomonas

Prunus (plantgoed)

Boomkwekerij

2008

Aanwezig in EPPO-gebied. In 2009

arboricola pv.

vastgesteld in NL

pruni

Polyfaag

Xiphinema

Sierteelt

2009

Intercepties op geïmporteerd

americanum s.l.

uitgangsmateriaal

De nVWA gebruikt voor het signaleren van nieuwe risico’s internationale ‘Alert Lists’,
literatuur, nationale en internationale netwerken en vondsten bij import
(intercepties) of in Nederland.
8.1.2

Quickscans
Voor elke nieuwe gesignaleerde ziekte of plaag wordt een quickscan gemaakt (korte
risicoanalyse), waarbij de ziekte of plaag beoordeeld wordt op het belang voor
Nederland (overlevingsmogelijkheden, schadelijkheid etc.). Veel quickscans worden
gemaakt naar aanleiding van de vondst van een nieuw organisme. De inzet is risico’s
nog meer pro-actief te signaleren dus zoveel mogelijk voordat een organisme bij
import wordt onderschept. In 2004 werden relatief veel quickscans gemaakt naar
aanleiding van de EPPO Alert List (17). Het betrof hier een inhaalslag omdat vóór
2004 nog geen quickscans waren opgesteld van organismen op de EPPO-alert list.

Tabel 46. Aanleiding voor het maken van een quickscan sinds november 2002
Aanleiding quickscan

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1)

4

16

31

19

12

7

11

17

8

2)

-

-

-

-

-

1

2

6

1

3)

Vondst in NL

-

17

17

12

21

5

11

12

8

Verpakkingshout

-

-

-

3

-

-

1

-

-

EPPO alert list

-

-

17

4

2

1

1

3

3

Boomvarens 95/44

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

10

6

8

11

8

5

5

1

2

-

-

1

53

55

30

46

26

Vondst bij import
TTT-Schiphol

FES project
Overig

1

4

13

Verzoek 95/44

-

1

-

Totaal

5

38

78

38

1)

excl. verpakkingshout

2)

vondsten van het Team Toezicht en Transport (TTT) in handbagage op Schiphol; dit team is ingesteld in 2007.

3)

excl. inzending derden en verpakkingshout. In veel gevallen gaat het hierbij om de vondst van een organisme op een

4)

incl. 13 quickcan’s in het kader van het FES project ‘invasieve planten’.

5)

incl. vondsten op één partij boomvarens geïmporteerd uit Nieuw-Zeeland en vrijgegeven na een quarantaineperiode (zes

geïmporteerde partij planten.

maal in 2007 en eenmaal in 2008)
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Sinds de introductie in november 2002 staat de teller van uitgevoerde quickscans op
370. Van de quickscans is meer dan de helft (circa 60%) opgesteld voor insecten en
mijten, wat gezien de omvang van deze groep organismen niet vreemd is.
Een quickscan geeft ondermeer een conclusie over de risico’s van het organisme en
eventuele vervolgacties. Vervolgacties kunnen zijn dat er een PRA moet worden
opgesteld, nader onderzoek nodig is of het organisme wordt opgenomen in de
fytobewaking.

Tabel 47. Overzicht van quickscans gemaakt in 2010
Organisme

Groep

Agrilus anxius

Insect & mijt EPPO alert list

Aanleiding

Conclusie of opmerking

Evt vervolgstappen obv EPPO-PRA, inventarisatie import

Astylus atromaculatus

Insect & mijt Vondst bij import

Kort bericht EPPO, quickscan naar buro

Athalia proxima

Insect & mijt Vondst bij import

EPPO-bericht

Bactericera cockerelli

Insect & mijt

PRA: meedoen met verwachte EPPO-EWG najaar 2010.

boomkwekerijgewassen uit NA + groslijst ziekten en plagen

Opname fytobewaking 2011. Risicocommunicatie
Bephratelloides cubensis Insect & mijt Vondst bij import
Callichroma velutinum

Insect & mijt Vondst bij import

Candidatus Phytoplasma Bacterie

asteris
Chrysanthemum
chlorotic dwarf viroid

Publicatie vondst
door PPO

Virus &

Vondst in teelt

Kort bericht naar EPPO
Geen vervolgactie
Nagaan in hoeverre het phytoplasma in de praktijk bekend is
en zonodig risicocommunicatie (ivm export)
Kort bericht EPPO, klankbordgroep tuinbouwteelt

viroïde

Cicade orni

Insect & mijt Melding via media

Corynespora cassiicola

Schimmel

Communicatie nationaal

Drosophila suzukii

Insect & mijt EPPO alert list

Meedoen met EPPO-EWG in 2010, communicatie

Epitrix tuberis

Insect & mijt Eppo PRA

PRA + fytobewaking aardappelimport uit Portugal.

Euchloron megaera

Insect & mijt

Geen vervolgactie

Grond uit Mozambique

Nematode

Habanero galmug =

Insect & mijt Ingestuurd

Nieuwe waardplant Geen vervolgactie

Communicatie met sector. Inventarisatie overige pathways

Vondst door TTT

Importinstructies worden reeds aangepast; analyse
handbagage gepland. Gerichte risicocommunicatie

Asphondylia sp.

monster

Artikel in vakblad over risico combinatie import en teelt;
ontwikkeling PT-verordening in de gaten houden (zie
Thaumatotibia-sectorconsultatie

Heliothis virescens

Insect & mijt Vondst bij import

Short PRA, EPPO report, eventueel fytobewaking, bij interceptie

Meghimatium cf.

Weekdier

EPPO report

op plants for planting, partij afkeuren
Vondst bij import

bilineatum
Oemona hirta

Insect & mijt Vondst door VK

EPPO-PRA ondersteunen

Otiorhynchus armatus

Insect & mijt Nieuwe soort voor

Verkennen mogelijkheden insleep vanuit EU te voorkomen

Nederland
Plantago asiatica mosaic Virus &
virus

Vondst in teelt

Bepalen: exacte identiteit, oorzakelijk verband, mate van
Kort bericht naar EPPO en in vakblad

viroïde

verspreiding

Puccinia argentata

Schimmel

Nieuwe soort voor

Puccinia ilicis

Schimmel

Nieuwe soort voor

Nederland
EPPO-report, communicatie nationaal

Nederland
Strategus jugurtha

Insect & mijt Vondst bij import

EPPO-bericht

Tetranychus fijensis

Insect & mijt Vondst bij import

Eppo report, verder geen vervolgactie

Turnip ringspot virus

Virus &

Advies: good laboratory practices

Aanvraag 95/44

viroïde
Xylosandrus

Insect & mijt EPPO alert list

Communicatie nationaal

crassiusculus
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In meer dan de helft van de uitgevoerde quickscans luidde de conclusie dat er geen
vervolgactie nodig was. Bijvoorbeeld omdat het organisme geen (noemenswaardige)
schade veroorzaakt, de waardplanten niet in Nederland voorkomen of het klimaat
ongeschikt is. Dit was bij 209 quickscans (60%) het geval. Tot dusver was de
conclusie bij 43 quickscans (12%) dat een (deel van een) PRA moest worden uitgevoerd. Bij de overige quickscans was de conclusie dat het nodig was een survey of
literatuuronderzoek uit te voeren of te communiceren over het organisme.
In 2010 zijn 26 organismen beoordeeld met een quickscan. Dit heeft niet geleid tot
aanwijzing van nieuwe quarantainewaardige organismen. Wel is voor zes
organismen (Epitrix spp., Drosophila suzukii, Bactericera cockerelli, Agrilus anxius,
Heliothis virescens, Oemona hirta) besloten om een PRA op te stellen, óf op basis
van een EPPO-PRA een risicobeoordeling voor Nederland te maken. Op basis van
deze risicobeoordeling en consultatie van belanghebben zal de nVWA uiteindelijk
adviseren over de wenselijkheid van een eventuele quarantainestatus van deze
organismen.
8.1.3

Pest Risk Analysis
De quickscan is de eerste fase van een Pest Risk Analysis (PRA). Het geeft een
eerste inschatting van het risico van het organisme, op basis waarvan de nVWA kan
besluiten tot vervolgactie. Het dient tevens als onderbouwing bij tijdelijke
noodmaatregelen tegen het organisme, tot het moment dat een aanvullende risicoanalyse is uitgevoerd. In een PRA wordt een uitgebreide wetenschappelijk
onderbouwde risico-inschatting gemaakt op basis van de beschikbare informatie.
Het doel van een PRA is om de directie AKV te kunnen adviseren over de gewenste
status (wel/geen quarantainestatus) van een voor Nederland nieuwe ziekte of plaag.
De PRA kan gebruikt worden om meer permanente fytosanitaire maatregelen te
onderbouwen. Het opstellen van een PRA ter onderbouwing van fytosanitaire
maatregelen is conform internationaal afgesproken werkwijze (IPPC/ISPM 2 en 11).
Een PRA kan ook worden opgesteld om te beoordelen of een bestaande
quarantainestatus nog wel wenselijk is. Sinds 2000 heeft de nVWA circa 30 PRA’s
opgesteld, enkele daarvan samen met andere landen. Een aantal PRA’s is gebruikt
ten behoeve van besluitvorming in Europees verband, waaronder die van Pepino
mosaic virus, Helicoverpa armigera en Anoplophora chinensis. Volledige PRA’s zijn
beschikbaar op de website van de nVWA1 .
In 2010 heeft de nVWA vijf PRA’s volledig afgerond inclusief een advies aan de
directie AKV. Daarnaast nam de nVWA in 2010 deel aan een expert-werkgroep van
EPPO voor het opstellen van een PRA voor Epitrix spp., Candidatus Liberibacter
solanacearum en Bactericera cockerelli (zie ook de hoofstukken Groene ruimte en
Akkerbouw in dit rapport). Op basis van de concept EPPO-PRA voor Epitrix spp. is
het risico voor Nederland beoordeeld en met belanghebbenden besproken.
Hieronder worden kort de PRA’s beschreven die in 2010 zijn afgerond, behalve de
PRA voor Stathmopoda auriferella omdat deze al is besproken in het rapport
Fytosignalering 2009. Ook wordt een overzicht gegeven van PRA’s waaraan in 2010
is gewerkt en die naar verwachting in 2011 zullen worden afgerond.

In 2010 afgeronde PRA’s
Stathmopoda auriferella
Zie rapport Fytosignalering 2009.

1

http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-plant/dossier/risico-analyses-plantenziekten/pra-rapporten
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Apriona spp.
Boktorsoorten behorende tot het geslacht Apriona hebben in november 2009 een
voorlopige quarantainewaardig-status gekregen na aanleiding van vondsten in
verpakkingshout en in Enkianthus-planten. In 2010 heeft de nVWA een PRA
opgesteld om een definitief advies te geven over het risico van Apriona-soorten voor
Nederland.
De PRA concentreerde zich vooral op de vraag of het klimaat in Nederland geschikt
zou zijn voor deze Apriona-soorten. De Climex-modellen laten zien dat Aprionasoorten zich in Nederland waarschijnlijk niet kunnen handhaven; onder Nederlandse
omstandigheden voorspellen de modellen een generatiecyclus van 5 jaar. Dezelfde
modellen laten ook zien dat het mediterrane klimaat wel geschikt is voor deze
Apriona-soorten. Incidentele besmettingen in de Nederlandse groene ruimte zijn
mogelijk, maar gezien de lange levenscyclus wordt geen belangrijke schade
verwacht en is permanente vestiging twijfelachtig.
Op basis van de Nederlandse PRA en omdat Apriona-soorten zich waarschijnlijk in
Zuid-Europa kunnen vestigen, heeft EPPO besloten om in 2011 een expertwerkgroep te formeren om een PRA op te stellen voor het gehele EPPO-gebied
(hieronder vallen 50 landen waaronder Nederland en bijna alle Europese landen).

Epitrix spp.
In januari 2009 heeft EPPO een groep deskundigen bijeen gebracht om een PRA
voor Epitrix-aardvlooien op te stellen. De larven van deze aardvlooien veroorzaken
zichtbare schade aan aardappelknollen. De aanleiding voor het opstellen van deze
PRA waren uitbraken van Epitrix cucumeris en Epitrix similaris in Portugal in 2004 en
de jaren daarna. Beide Epitrix-soorten komen van oorsprong uit Noord-Amerika,
waar ze zeer schadelijk zijn in de aardappelteelt. In 2010 heeft de nVWA bij enkele
verpakkers van tafelaardappelen vraatschade gezien van Epitrix-larven. Het
organisme zelf werd niet aangetroffen. De aardappelen kwamen uit Portugal.
De nVWA heeft op basis van de EPPO-PRA een PRA voor Nederland opgesteld om de
risico’s voor de Nederlandse aardappelsector zo goed mogelijk in te schatten.
Belangrijkste route van verspreiding is aanhangende grond in pootgoed en
consumptieaardappelen uit besmette gebieden in Portugal en Spanje. Eén van de
conclusies van de PRA is dat het Nederlandse klimaat waarschijnlijk geen
belemmering vormt voor vestiging van Epitrix-soorten in Nederland. De schade voor
de teelt van consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen zal naar verwachting
beperkt zijn omdat het klimaat in Nederland minder gunstig is voor de plaagsoort
dan in Portugal en omdat de plaag deels zal worden bestreden met de gebruikelijke
bestrijding van bladluizen en andere insecten.
Voor Nederland vormt de Epitrix wél een bedreiging voor de teelt van pootgoed.
Door de grondgebonden levenscyclus is Epitrix lastig te bestrijden en eventuele
vestiging in Nederland kan gevolgen hebben voor de Nederlandse pootgoedexport.
Uitroeiing is niet mogelijk. De verwachting is dat het organisme zich zonder EUbrede fytosanitaire maatregelen verder zal verspreiden in Europa. Portugal en
Spanje nemen momenteel geen officiële maatregelen tegen verspreiding van Epitrix.
De belangrijkste wijze waarop Epitrix in Nederland geïntroduceerd zou kunnen
worden is via aanhangende grond aan aardappelen. Wassen of borstelen van
aardappelen voordat ze worden getransporteerd is echter niet praktisch en de
Nederlandse aardappelsector vindt dit dan ook niet haalbaar. De Britse autoriteiten
promoten Europese maatregelen. In 2011 zal een verdere discussie worden gevoerd
in EU-context over een quarantainestatus voor Epitrix.
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Fusarium foetens
De schimmel Fusarium foetens veroorzaakt plantuitval bij Begonia en is sinds
januari 2002 quarantainewaardig voor uitgangsmateriaal van Begonia. De directe
aanleiding voor deze quarantainewaardig-status was de vondst van deze schimmel
op een veredelings/vermeerderingsbedrijf van Begonia in januari 2002. Volgens DLV
was in 2002 echter al 79% van alle bedrijven die jaarrond Begonia teelden besmet.
Na de uitbraak in 2002 zijn er nog één keer maatregelen opgelegd en wel naar
aanleiding van een vondst op een veredelings/vermeerderingsbedrijf in 2004.
Sinds de eerste vondst van F. foetens in 2000 en de beschrijving van deze toen nog
onbekende soort in 2002 heeft het bedrijfsleven maatregelen genomen om schade
door F. foetens zo veel mogelijk te voorkomen. Potplantbedrijven zijn er niet (altijd)
in geslaagd F. foetens te elimineren, maar door hygiënische maatregelen is uitval nu
(zeer) laag. Het is moeilijk in te schatten hoeveel de quarantainewaardig-status
heeft bijgedragen aan de beheersing van het probleem in de praktijk. De sector zelf
heeft het probleem de laatste jaren door hygiënische maatregelen goed onder
controle. In Nederland zijn momenteel twee grote veredelings/vermeerderingsbedrijven die Begonia-uitgangsmateriaal telen en beide hebben maatregelen
genomen om besmetting te voorkomen. Er zijn geen aanwijzingen dat F. foetens de
afgelopen jaren in Nederland via besmet uitgangsmateriaal zou zijn verspreid. Bij
opheffing van de quarantainewaardig-status zou het risico van Fusarium foetens in
Nederland nauwelijks toenemen.

Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot)
Vanwege vondsten van de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta) in
Nederlandse zendingen van pepers heeft de VS in oktober 2009 een algemeen
invoerverbod ingesteld voor alle paprika en peper (Capsicum) uit Nederland. De
onderschepte zendingen waren te herleiden tot een Nederlands bedrijf dat pepers
teelt en tevens importeert. In 2010 heeft de nVWA een uitgebreide PRA opgesteld
om de risico’s van de Afrikaanse fruitmot voor Nederlandse kasteelten in te schatten
en te bepalen of plaatsing op de EU-quarantainelijst nodig is. De belangrijkste
conclusies waren dat de kans op introductie klein is, behalve daar waar teelt en
handel worden gecombineerd. Vestiging van T. leucotreta zou grote gevolgen
hebben voor Nederlandse teelten, vanwege het effect op belangrijke exportmarkten.
Met name vanwege het risico voor de Citrus-teelt in Zuid-Europa heeft EPPO
besloten om op basis van de Nederlandse PRA in 2011 een PRA op te stellen voor
het gehele EPPO-gebied.

Xiphinema americanum s.l.
De aanleiding om een PRA op te stellen voor de nematode Xiphinema americanum
s.l. (EU-IAI voor niet-Europese populaties) waren de talrijke intercepties in 2008; 17
van de 46 intercepties van quarantaineorganismen op import van planten en
stekken betroffen X. americanum s.l..
Xiphinema americanum s.l. is een complexe groep van ca. 50 nematodensoorten,
waarvan zeven bekend of beschreven zijn als vector van één of meerdere van de
volgende virussen: Tomato ringspot virus (ToRSV), Tobacco ringspot virus (TRSV),
Cherry rasp leaf virus (CRLV) and Peach rosette mosaic virus PRMV). Deze vier
virussen hebben een Europese quarantainestatus en zijn vooral schadelijk in
fruitgewassen. Xiphinema americanum s.l. is zelf weinig schadelijk en is alleen
gereguleerd vanwege het risico van virusoverdracht.
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Vectorsoorten van Xiphinema americanum s.l. zijn aanwezig in Noord- en ZuidAmerika, Azië, Zuid-Afrika en Europa. In de EU komt X. rivesi voor, die behoort tot
de X. americanum-groep en bekend staat als een efficiënte vector van ten minste
drie van de vier hierboven genoemde virussen, waaronder ToRSV en TRSV die het
meest schadelijk zijn. Deze vector komt al meerdere decennia voor in de EU, in
Frankrijk, Bulgarije, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje and Slovenië, waarbij de
aanwezigheid van X. rivesi in enkele van deze landen bevestiging behoeft. Er zijn in
de EU nog andere soorten uit de X. americanum-groep, maar hiervan is niet bekend
of ze als vector van de virussen kunnen dienen.
Xiphinema rivesi zou zich gemakkelijk kunnen verspreiden vanuit besmette gebieden
in Europa omdat er geen fytosanitaire maatregelen zijn om dit tegen te gaan.
Bovendien geeft de nematode weinig directe schade en kan dus makkelijk
onopgemerkt blijven. Het is echter nogal onzeker hoe groot het risico is, omdat het
verspreidingsgebied binnen Europa slecht bekend is en daarnaast niet bekend is of
vanuit de besmette gebieden (planten met) grond worden verhandeld of vervoerd.
Er is grote kans op introductie van X. americanum s.l. vanuit derde landen ondanks
de huidige quarantainemaatregelen, vooral omdat aanhangende grond bij import in
de EU niet structureel wordt bemonsterd. Dit wordt bevestigd door de volgende
ervaring. Bij de start eind september 2010 van een pilot van grondbemonstering van
importzendingen werd de nematode al in een van de eerste zendingen aangetroffen,
in de aanhangende grond van een pseudopalm Cycas in een zending uit Honduras.
De Xiphinema rivesi-populaties in Europa lijken vooralsnog niet besmet met de
genoemde virussen. Immers, ToRSV en TRSV komen zeer lokaal voor in Europa, en
CLRV en PRMV zijn afwezig. Ze kunnen dus wat betreft risico op verspreiding van de
virussen vergeleken worden met niet-Europese Xiphinema americanumvectorsoorten uit landen waar deze virussen evenmin voorkomen. Toch zijn de nietEuropese populaties gereguleerd en de Europese populaties van Xiphinema
americanum s.l. niet. De huidige EU-wetgeving voldoet dus niet aan het principe van
non-discriminatie, want voor derde landen zijn de eisen strenger dan voor intern
verkeer. In de PRA worden verschillende alternatieven besproken om de Xiphinema
americanum s.l.-maatregelen te beperken tot gebieden of productieplaatsen waar de
genoemde virussen voorkomen. Een andere optie is om zowel Europese als nietEuropese populaties van X. americanum s.l. te reguleren. Dit zou echter grote
gevolgen kunnen hebben voor de EU-interne handel en is daarom niet reëel.

Saperda candida
In 2010 heeft EPPO met een bijdrage van de nVWA een PRA voor Saperda candida
afgerond. Deze boktor tast levende bomen en struiken aan uit de Rosaceae
(waaronder appel, peer en meidoorn). Saperda candida komt van oorsprong uit
Noord-Amerika. De larven maken gangen in levend hout en tasten daarbij de
vitaliteit en levensduur van de planten aan. De boktor is daarmee een risico voor de
boomkwekerij, de fruitteelt en de groene ruimte. Het Nederlandse klimaat is vrijwel
zeker geschikt voor vestiging van de boktor. De aanleiding om deze PRA op te
stellen was een uitbraak van deze boktor in Noord-Duitsland. De uitbraak is in 2008
vastgesteld en Duitsland neemt nog steeds maatregelen om de boktor uit te roeien.
De kans op introductie van Saperda candida is klein omdat deze boktorsoort bij het
huidige middelengebruik niet in hoge dichtheden voorkomt in het huidige
verspreidingsgebied in het oosten van de VS en Canada. Bovendien is het
importvolume van risicomateriaal (planten en hout van Rosaceae) uit deze landen
klein. Het is onbekend hoe de boktor in Noord-Duitsland is gekomen; er is geen
(duidelijk) verband met import van planten of hout uit Noord-Amerika.
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De PRA is beschikbaar op de website van EPPO2.)

Plum pox virus
Plum pox virus (PPV) is schadelijk voor de teelt van steenfruit, met name pruim,
perzik, nectarine en abrikoos en is in de EU gereguleerd voor planten van steenvruchten maar ook voor sierprunussen. Het virus wordt door luizen overgedragen en
wordt over langere afstand verspreid via de handel in plantmateriaal van Prunussoorten. De PRA is opgesteld omdat de huidige EU-wetgeving grote gevolgen kan
hebben voor een producent/leverancier van plantmateriaal bij wie PPV wordt
gevonden, terwijl PPV in de EU al wijd verspreid is.
In Nederland is PPV een risico voor de ca. 300 ha pruimenteelt met een geschatte
jaaromzet van 1,3 miljoen euro. Het virus komt in de Nederlandse pruimenteelt
maar weinig voor, er was de afgelopen jaren dan ook nauwelijks directe schade. Het
virus kan goed worden beheerst door gebruik te maken van PPV-vrij plantgoed.
Overdracht van PPV door luizen is onder Nederlandse omstandigheden beperkt. In
de sierteelt is er helemaal geen schade door PPV en zijn in het verleden ook bijna
geen vondsten gedaan. Sinds 2006 legt de nVWA alleen nog maatregelen op bij
PPV-vondsten in de teelt van uitgangsmateriaal van pruim en niet meer in de
fruitteelt. In Nederland worden op ca. 50 ha (ca. 120 percelen) pruimenbomen
geteeld en in de afgelopen vijf jaar zijn 15 - 20 vondsten van PPV gedaan waarvan
er drie te herleiden waren tot materiaal afkomstig uit andere landen.
In de PRA worden verschillende opties besproken van deregulering t/m aanscherping
van de huidige wetgeving. Deze opties zijn:
I.
Verplichting van een Prunus-vrije bufferzone van ten minste 250 meter
rondom kwekerijen die Prunus-planten telen in combinatie met
steekproefsgewijze toetsing van planten.
II.
Deregulering van PPV. Fruitteeltbedrijven kunnen kiezen voor
gecertificeerde fruitbomen. In Nederland geldt een strikt certificeringsschema waarbij uitgangsmateriaal o.a. op PPV wordt getoetst. PPV wordt
niet met name genoemd in de verkeersrichtlijn.
III.
Als optie II, waarbij PPV wordt toegevoegd aan de verkeersrichtlijn voor
(uitgangsmateriaal van) fruitbomen. Toetsing op PPV wordt daarbij
expliciet gemaakt op het certificaat wat niet het geval is bij optie II.
Zowel bij opties II en III kan PPV in Europa worden verspreid via niet
gecertificeerd plantmateriaal. Certificering is namelijk niet verplicht voor
sierprunussen en CAC-materiaal van fruitbomen.
IV.
Kleine aanpassing van de huidige wetgeving waarbij de mogelijkheid
wordt gegeven om na vondst van PPV op een perceel in plaats van na
drie jaar al na één jaar planten te mogen verhandelen wanneer na
verwijderen van zieke en verdachte planten en na intensieve toetsing
het perceel vrij is bevonden van PPV.
Optie I is nauwelijks haalbaar vanwege de hoge kosten en de verplichte verwijdering
van alle Prunussen rondom boomkwekerijen. Veel EU-landen zullen deze optie niet
reëel vinden, ook omdat PPV al behoorlijk verspreid voorkomt. Opties II en III
kunnen voor de Nederlandse situatie leiden tot een beperkte toename van PPV in die
gevallen waarin telers niet kiezen voor gecertificeerd plantmateriaal of via
verspreiding van niet-gecertificeerd materiaal in de particuliere sector. Optie IV
komt overeen met de huidige werkwijze van de nVWA.
De PRA en de status van Plum pox virus zullen naar verwachting in 2011 in EUverband worden besproken.
2

http://www.eppo.org/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_documents.htm
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PRA-planning 2011
In 2009/2010 heeft de nVWA gewerkt aan drie PRA’s die 2011 zullen worden
afgerond met een advies aan de beleidsdirectie. Behalve voor Saperda candida en
PPV komt er een PRA voor Pepino mosaic virus, een virus op tomaat waarvoor sinds
2000 Europese noodmaatregelen van kracht zijn. Het risico voor Nederland is
beoordeeld op basis van een EPPO-PRA. In januari 2011 is een sectorconsultatie
gehouden.
Daarnaast zijn nog de volgende PRA’s (voorlopig) gepland voor 2011:

•

•

•

•
•
•
•
8.2

Phytophthora lateralis: quarantainewaardig op Chamaecyparis spp. De PRA
wordt opgesteld naar aanleiding van een uitbraak in Nederland die in 2010
aan het licht kwam. Een eerdere vondst dateert uit 2004.
Agrilus anxius: de berkenprachtkever, die van nature voorkomt in NoordAmerika. Europese en Aziatische berkensoorten zijn zeer vatbaar. Het risico
voor Nederland wordt beoordeeld op basis van een EPPO-PRA.
Drosophila suzukii: een fruitvlieg die schadelijk is voor de teelt van fruit,
vooral zachtfruit. Komt van oorsprong uit Zuidoost-Azië. Veroorzaakt veel
schade na uitbraken in Italië en Frankrijk. Het risico voor Nederland wordt
beoordeeld op basis van een EPPO-PRA.
Blueberry scorch virus: quarantainewaardig in blauwe bes. Update van de
huidige PRA vanwege vondsten op één Nederlands perceel in 2008 en 2009.
Xanthomonas fragariae: evaluatie van de huidige EU-status (IIAII) voor
aardbeiplanten. Reden is dat het organisme in de EU wijd verspreid is.
Oemona hirta: een boktor gevonden in het Verenigd Koninkrijk in blauwe
regen uit Nieuw Zeeland.
Heliothis virescens: een polyfage mot/rups, gevonden op asperges uit Peru.

Karakterisering van risico’s: methodieken
De nVWA is actief in het EPPO-panel dat methodieken toetst en ontwikkelt voor het
opstellen van PRA’s. Daarnaast neemt de nVWA deel aan het door de European Food
Safety Authority (EFSA) meegefinancierde project Prima Phacie. Aan dit project doen
nog tien instellingen mee uit acht verschillende Europese landen.
In het project worden PRA-methodieken geïnventariseerd, geëvalueerd en toegepast
op tien verschillende organismen: Anoplophora glabripennis, Meloidogyne chitwoodi
en M. fallax, Acidovorax avenae subsp. citrulli, Xanthomonas axonopodis pv. citri,
Candidatus Phytoplasma mali, Candidatus Phytoplasma pyri, Candidatus
Phytoplasma prunorum, Mycosphaerella dearnessii en Guignardia citricarpa. De
nVWA werkt mee aan de inventarisatie en evaluatie van PRA-methodieken, aan de
PRA’s voor de fytoplasma’s en Guignardia citricarpa en leidt het consortium dat
werkt aan de PRA’s voor beide Meloidogyne-soorten. Het project is 18 december
2009 officieel van start gegaan en wordt in mei 2012 afgesloten.

8.3

Wijzigingen in de lijst van quarantaineorganismen
In 2010 waren er geen wijzigingen in de lijst van quarantaine(waardige)
organismen.

8.4

Illegale zendingen, handbagage en pakketpost
De import van plantaardige producten brengt risico’s met zich mee van introductie
van nieuwe ziekten en plagen. Het fytosanitaire stelsel met invoereisen,
invoerverboden, inspecties en surveys is erop gericht om deze risico's te reduceren.
Naleving van invoereisen en invoerverboden en integere aangifte van importen zijn
doorslaggevend voor de effectiviteit van het fytosanitaire stelsel. Ontduiking van de
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eisen kan leiden tot onwenselijke fytosanitaire risico’s en werkt bovendien
concurrentievervalsend.
Het Team Toezicht & Transport (TTT) van de nVWA houdt samen met de douane
systematisch en steekproefsgewijs toezicht op importstromen. Het doel is illegale
import- en exportzendingen te onderscheppen en inzicht te krijgen in de naleving
van de importvoorschriften. Tevens worden steekproefsgewijs handbagage van
luchtpassagiers en pakketpost onderzocht om te achterhalen hoe belangrijk deze
‘importstromen’ zijn als introductieroute van nieuwe ziekten en plagen.
In 2010 is het Digitaal ManiFest (DMF) volledig operationeel geworden. Dit systeem
regelt de electronische vooraanmelding van goederen met een Nederlandse haven
als bestemming op het moment van vertrek uit de haven waar de goederen zijn
ingeladen. Hierdoor zijn we in staat om al bij vertrek van het schip na te gaan of er
goederen aan boord zijn die fytosanitair risicovol zijn. Zo is de nVWA beter in staat
op een vroeg tijdstip in te grijpen en meer risicogericht te werken.

Illegale import in-vitro materiaal aardappel
De nVWA kreeg eind 2009 aanwijzingen dat in-vitro aardappelmateriaal illegaal was
geïmporteerd. Samen met de NAK is een nader onderzoek ingesteld. Traceringsonderzoek bevestigde het vermoeden en leerde dat een Nederlands bedrijf, ondanks
het invoerverbod voor plantmateriaal van Solanaceae, in 2009 van 10 aardappelrassen in-vitroplanten had geïmporteerd. Deze waren geproduceerd zonder
fytosanitair toezicht en zonder de vereiste toetsing op quarantaineorganismen. Dit
materiaal was ondertussen vermeerderd en als hoogwaardig uitgangsmateriaal naar
33 stammentelers afgezet. Die hadden de planten in 2010 opgeplant voor de
productie van hoogwaardig uitgangsmateriaal (aardappelstammen) bestemd voor
pootgoedteelt.
Het onderzoek loopt nog, maar wanneer het materiaal besmet blijkt te zijn geweest,
dan kan deze ene illegale import alleen al enorme gevolgen hebben voor de
aardappelketen en mogelijk ook voor kwetsbare ketens van andere Solanaceae. Het
bedrijf wordt vanwege overtreding van het invoerverbod en het hiermee verkregen
oneigenlijk concurrentievoordeel strafrechtelijk vervolgd. Verder worden de planten
voor rekening van het in-vitrovermeerderingsbedrijf onderzocht op aanwezigheid
van schadelijke organismen. Als daaruit een besmetting blijkt, dan moeten er
mogelijk ook bij de afnemers en in de omgeving nadere maatregelen genomen
worden.

Niet of niet correct aangegeven reguliere zendingen
Het Team Toezicht en Transport (TTT) heeft in 2010 diverse toezichtacties uitgevoerd op Schiphol, Maastricht Airport en in de Rotterdamse haven. Hierbij werd
gekeken of importzendingen planten of plantaardige producten procedureel correct
waren aangegeven. Daarbij werd ook gelet op verboden producten. Dit zijn
producten waarvan de invoer niet is toegestaan, tenzij ontheffing is verleend. In
2010 werden 39 keer verboden producten onderschept. Er werden relatief veel
zendingen gevonden die niet correct waren aangegeven: 69 van de 516 gecontroleerde zendingen. Het TTT heeft in 2010 bij 201 van de gecontroleerde zendingen
een monster genomen en daarbij 26 keer een quarantaineorganisme gevonden.
Opmerkelijk in CLIENT Import is een sterke daling van het aantal zendingen van
bepaalde producten, die voorheen relatief vaak werden afgekeurd op fytosanitaire
gronden. Nadere analyse van de gegevens is nog nodig om de mogelijke reden
hiervan te achterhalen.
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In 2009 is een koppeling tussen CLIENT Import en het Douanesysteem DSI (Digitale
Sagitta Invoer: registratie van alle aangemelde zendingen) tot stand gekomen. Met
deze koppeling wordt iedere onvolkomenheid tussen CLIENT Import en DSI
automatisch opgemerkt en wordt in voorkomende gevallen de desbetreffende
zending geweigerd. Het systeem is nog niet volmaakt omdat nog niet alle bedrijven
etvan gebruik kunnen maken. Handmatige controles zijn dus nog steeds nodig om
alle gevallen van fraude op te sporen.
In 2010 is onderzoek gestart naar het gebruik van de vrijgavecodes ‘ noodprocedure
CLIENT’ en ‘gebruik model 99’. Dit onderzoek zal in 2011 worden afgerond
Sinds 2009 werken douane en inspectiediensten, waaronder de nVWA aan het
project ‘Informatiemakelaar’. Dit project heeft als doel dat de aangesloten instanties
nauwer gaan samenwerken bij de controle op luchtvrachtgerelateerde goederenstromen, waardoor controles beter op elkaar kunnen worden afgestemd. In 2010
hebben de nVWA en de andere deelnemers aan dit project hard gewerkt om het
systeem te vullen. De eerste proefversie is eind 2010 opgeleverd. De volledige
implementatie van Informatiemakelaar wordt in 2011 verwacht.

Handbagage luchtpassagiers
In 2010 is er net als in 2009 op Schiphol een survey gehouden op de handbagage
van luchtpassagiers. Tijdens deze controles werden in totaal 118 stuks handbagage
bekeken waarbij 105 monsters zijn genomen. In 12 daarvan werd een quarantaineorganisme gevonden, en 33 gevallen werd een product onderschept waarvoor een
invoerverbod gold. In 33 andere gevallen ontbrak het fytosanitair certificaat terwijl
dit wel verplicht was. De zendingen zonder verplicht fytosanitair certificaat, of met
een quarantaineorganisme of verboden product, werden vernietigd.
In 2011 zal het TTT steekproefsgewijs controles blijven uitvoeren op handbagage
van luchtpassagiers. Hierbij zal de nVWA bekijken hoe ze de met de douane kan
samenwerken voor de eerste afvang van invoerverboden en het herkennen en
aanmelden van inspectieplichtige zendingen. Dit is mede mogelijk omdat sinds 2009
douanemedewerkers worden opgeleid in het herkennen van fytosanitaire risico’s.

Pakketpost
In 2010 heeft het TTT pakketpost weer extra aandacht gegeven. Tijdens 13
controles zijn 59 monsters genomen, waarin 13 maal een quarantaineorganisme
werd gevonden. Tweemaal werd een product met een invoerverbod gevonden en 71
maal ontbrak bij een product het verplichte fytosanitaire certificaat. Ook in 2011
blijft het TTT actief op het gebied van pakketdiensten en koeriers, met als doel
douaneprofielen zodanig in te regelen dat fytosanitair inspectieplichtige zendingen
beter worden gesignaleerd.
Bepaalde producten, vooral zaden en stekken, lijken tegenwoordig minder vaak in
pakketpost aanwezig. Mogelijk worden deze producten nu vooral via handbagage of
via reguliere importen ingevoerd. Via handbagage kan men onderschepping
ontlopen en daarmee een invoerheffing en eventuele afkeuring op fytosanitaire
gronden. De pakkans bij transport in handbagage is veel kleiner dan bij vervoer via
pakketpost. Dit potentiële risico krijgt op dit moment extra aandacht in de samenwerking met de douane. Een gedetailleerde analyse van alle beschikbare gegevens
zal worden uitgevoerd om de risico’s van incorrect aangemelde reguliere zendingen,
pakketpost en handbagage in te schatten en het effect van toezicht daarop.
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Uitroeiings- en beheersingsscenario’s
De nVWA maakt uitroeiingscenario’s vooruitlopend op of na aantreffen van een
quarantaine(waardig) organisme. Soms is uitroeiing niet mogelijk en is ‘beheersing’
het maximaal haalbare. In dat geval spreken we van beheersingsscenario’s.
Momenteel zijn er 28 van deze scenario’s beschikbaar. Een aantal daarvan moet wel
geactualiseerd worden omdat diverse gewasbeschermingsmiddelen zijn vervallen of
nieuwe informatie beschikbaar is gekomen over de biologie of waardplantenreeks. In
2010 zijn diverse scenario’s geactualiseerd. Uitroeiingsacties uitgevoerd in 2010
staan in hoofdstuk 10 (Pest status).

Tabel 48. Uitroeiings- en beheersingsscenario’s (stand: 31 december 2010)
Groep

Naam organisme

Insecten en mijten

Agrilus planipennis (scenario in voorbereiding)

IAI

Uitroeien

Amauromyza maculosa

IAI

Uitroeien

Anoplophora spp. - boomkwekerij en glastuinbouw

IAI

Uitroeien

Anoplophora spp. – groene ruimte

IAI

Uitroeien

Diabrotica virgifera virgifera

IAII

Uitroeien

Viteus (Daktulosphaira) vitifoliae

IIAII

Uitroeien/beheersen

Helicoverpa armigera

IAII

Uitroeien

Liriomyza sativae

IAI

Uitroeien

Oligonychus perditus

IIAI

Uitroeien

Rhizoecus hibisci

IAII

Uitroeien

Spodoptera littoralis / litura

IAII

Uitroeien

Thrips palmi

IAI

Uitroeien

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani

IIAII

Uitroeien

Cryphonectria parasitica

IIAII / IIB

Uitroeien

Fusarium foetens

q-waardig NL

Uitroeien

Mycosphaerella dearnesii & M. pini

IIAI en IIAII

Uitroeien

Phytopthora lateralis

q-waardig NL

Uitroeien

Stegophora ulmea in bonsaï

q-waardig

Uitroeien

Xanthomonas arboricola pv. pruni

IIAII

Uitroeien

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae

q-waardig NL

Uitroeien

Xanthomonas fragariae

IIAII

Uitroeien

Apple proliferation phytoplasma

IAII

Uitroeien

Potato spindle tuber viroid - tomaat

IAI

Uitroeien

Potato spindle tuber viroid - bloemisterijgewassen

IAI

Uitroeien

Potato spindle tuber viroid -aardappel

IAI

Uitroeien

Potato stolbur phytoplasma (in voorbereiding)

IIAII

Uitroeien

Tomato yellow leaf curl virus

IIAII

Uitroeien

Tomato ringspot virus – vaste planten, perkgoed

IAI

Uitroeien

Aphelenchoides besseyi

IIAI / IIAII

Uitroeien

Bursaphelenchus xylophilus

IIAI

Basisdocument bestrijding

Schimmels

Bacteriën

Vri
Virussen

Nematoden

Q-status

Doel scenario
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Discussie en conclusies
De nVWA streeft ernaar nieuwe risico’s voor te zijn, door een ziekte of plaag die
nieuw is voor Nederland op het spoor te komen en het organisme te karakteriseren
voordat het zich heeft weten te vestigen. Na identificatie en karakterisering van het
risico kunnen overheid en bedrijfsleven maatregelen nemen om het risico te
reduceren, indien wenselijk. Helaas lukt het tijdig identificeren van nieuwe risico’s
niet altijd; zo werd bijvoorbeeld de aanwezigheid van de buxusmot Cydalima
perspectalis (syn. Glyphodes perspectalis, Diaphania perspectalis) pas in 2008
vastgesteld toen uitroeiing niet meer haalbaar bleek. Het tijdig identificeren van
nieuwe risico’s is ook lastig omdat er veel verschillende plantaardige producten
worden geïmporteerd. Hierdoor is het vrijwel ondoenlijk om een PRA voor elk
product op te stellen (product of ‘commodity’- PRA), waarbij per product wordt
geïnventariseerd welke ziekten en plagen eventueel mee zouden kunnen liften en
wat daarvan het risico is. Bijkomend probleem is dat ziekten en plagen ook nog
kunnen meeliften met niet-plantaardige producten.
Het zal de komende jaren een grote uitdaging blijven nieuwe risico’s tijdig te signaleren. Het is daarbij belangrijk internationale netwerken verder te intensiveren om
de beschikbare capaciteit in de EU zo goed mogelijk te benutten en om nog beter
gebruik te maken van de netwerken om nieuwe ziekten en plagen op te sporen.
In 2010 is illegale import vastgesteld van aardappeluitgangsmateriaal door een
Nederlands bedrijf. Tot nu toe zijn geen besmettingen vastgesteld met quarantaineorganismen uit dit materiaal. Het bedrijf wordt strafrechtelijk vervolgd.
De resultaten van TTT (Team Toezicht & Transport) laten zien dat quarantaineorganismen en andere nieuwe risico’s binnen kunnen komen via routes die niet
worden gecontroleerd met de gewone importinspecties en surveys op bedrijven. Het
gaat hierbij om importzendingen die bewust of onbewust niet (correct) worden
aangemeld en via pakketpost en handbagage van passagiers worden binnengebracht. Het is nog onduidelijk hoe het risico van deze importstromen zich
verhoudt tot dat van de correct aangemelde importzendingen, maar zeker is wel dat
via deze ongecontroleerde importstromen quarantaineorganismen binnenkomen.
Binnenkomst (‘arrival’) betekent niet direct dat het organisme zich ook echt zal
vestigen (‘introduction’), maar het risico is zeker niet verwaarloosbaar. Zo is het
quarantaineorganisme Aculops fuchsiae, een mijt die misvormingen veroorzaak op
Fuchsia-planten, in 2005 in Duitsland geïntroduceerd door een particulier die vanuit
de VS Fuchsia-stekken had meegenomen in handbagage.
De nVWA zal de fytosanitaire risico’s van zendingen die niet op correcte wijze zijn
aangemeld, van pakketpost en handbagage van passagiers in een apart project
nader analyseren.

125

FYTOSIGNALERING 2010

BEDREIGINGEN VOOR DE BIODIVERSITEIT
EN DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER

9

Bedreigingen voor de biodiversiteit en de gezondheid van
mens en dier

9.1

Bedreigingen voor de biodiversiteit

9.1.1

Activiteiten van het Team invasieve exoten
Het Team Invasieve Exoten (TIE) werkt aan het voorkomen en verminderen van
de negatieve impact van invasieve exoten in Nederland. Dit doet TIE vooral door
aansturing van exotenonderzoek, advisering aan het ministerie van EL&I en
risicocommunicatie. Hierbij richt het team zich vooral op exoten die schadelijk zijn
voor de natuur, maar heeft het ook oog voor schade aan de volksgezondheid,
economie en veiligheid.
In 2010 heeft het TIE opdracht gegeven voor negen risicoanalyses, waaronder die
voor uitheemse rivierkreeften, Chinese wolhandkrab, stinkdieren, zonnebaarzen en
schildpadden. Monitoring (verspreidingsonderzoek) is uitgevoerd voor o.a. de
Amerikaanse brulkikker, rivierkreeften, uitheemse waterplanten, huiskraai en
halsbandparkiet. TIE adviseerde EL&I in 2010 ondermeer over Ambrosia,
rivierkreeften, Amerikaanse brulkikkers en biologische bestrijding van uitheemse
invasieve planten.

Foto 11. Volwassen Amerikaanse brulkikkers (Foto Invexo)

In 2010 werd de aanwezigheid van Amerikaanse brulkikkers gemeld in een paar
particuliere tuinen in Weert. In opdracht van TIE worden deze vijvers nu leeg
gevangen. Aan deze actie is onderzoek gekoppeld; een Frans onderzoeksteam test
een nieuwe DNA-detectietechniek. Deze techniek maakt het mogelijk de
aanwezigheid vast te stellen van Amerikaanse brulkikkers in vijvers, poelen en
dergelijke. Daarnaast onderzoekt Universiteit Gent de gevangen brulkikkers op de
aanwezigheid van het ranavirus en de amfibieschimmel Bd.
TIE ondersteunt de beleidsdirectie NLP bij de totstandkoming van (inter)nationaal
exotenbeleid. Het gaat hierbij ondermeer over exotenbeleid voor de kustwateren.
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Specifiek wordt hierbij ook gekeken naar de risico’s van (de door de sector
gewenste) mosseltransitie van Oosterschelde naar Waddenzee. Daarnaast is TIE
nauw betrokken bij de discussies over de EU Strategy on Invasive Alien Species,
die binnen enkele jaren moet gaan leiden tot geharmoniseerd EU-exotenbeleid.
9.1.2

Insecten

Othiorhynchus-snuitkevers in particulier groen
In 2010 werd in Nederland een nieuwe nog onbekende snuitkeversoort uit het
geslacht Otiorhynchus gevonden. In Nederland komen nu, voor zover bekend,
naast deze nog onbekende uitheemse soort, 11 inheemse en zes uitheemse
Otiorhynchus-soorten voor; in totaal dus 18 soorten. De uitheemse soorten komen
oorspronkelijk uit Zuid-Europa en zijn Nederland waarschijnlijk binnen gekomen
via handel in plantmateriaal. De zes bekende uitheemse soorten zijn O. armadillo,
O. aurifer, O.crataegi, O. dieckmanni, O. meridonalis en O. salicicola ( syn.
O. appeninus). Al deze Otiorhynchus-soorten tasten veel houtige gewassen aan,
waaronder Liguster, Camellia japonica, Prunus laurocerasus, Azalea, Taxus en
Rhododendron. De kevers veroorzaken vraatschade aan bladeren van de planten;
de larven zitten in de grond en vreten aan de wortels. In Nederland zijn de
inheemse soorten O. ovatus en O. sulcatus - de taxuskever, die het meest
voorkomt - en de uitheemse soort O. salicicola de meest schadelijke soorten.
De Otiorhynchus-soorten veroorzaken veel schade en overlast in particuliere
tuinen en zijn ook een probleem op boomkwekerijen omdat bestrijding lastig is.
Maatregelen gericht op het voorkomen van introductie in een tuin of boomkwekerij
zijn dan ook wenselijk. Een Europese quarantainestatus ligt echter niet voor de
hand: de verschillende voor Nederland uitheemse Otiorhynchus-soorten komen in
veel EU-landen al voor en bovendien zijn de uitheemse soorten niet schadelijker
dan een aantal van de inheemse soorten. Bedrijven en particulieren kunnen zelf
maatregelen nemen om verspreiding van deze snuitkevers zoveel mogelijk te
voorkomen en aanwezige populaties te bestrijden. De nVWA heeft op internet een
folder3 geplaatst die burgers kan helpen de kevers te herkennen en ook informatie
geeft over bestrijdingsmogelijkheden.

Biologische bestrijders en bestuivers
Eind 2010 heeft EPPO een nieuwe standaard gepubliceerd, Pm 6/2(2) ‘Import and
release of non-indigenous biological control agents’. Nederland heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze standaard, die richtlijnen
geeft voor het opstellen en beoordelen van aanvragen voor het importeren en
uitzetten van biologische bestrijders.
In 2010 zijn tien ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet voor biologische
bestrijders beoordeeld op het risico van uitzetten in bedekte teelten of in de vrije
natuur. Vier aanvragen waren voor hernieuwing van de ontheffing uit 2006 voor de
roofmijt Neoseiulus (Amblyseius) californicus (3x) ter bestrijding van spint en voor
het entomopathogene aaltje Phasmarhabditis hermaphrodita (1x) ter bestrijding
van naaktslakken. De andere zes waren voor roofmijten (Amblydromalus
limonicus, Euseius ovalis) voor de bestrijding van trips en witte vlieg, en voor
sluipwespen (Aphidius gifuensis, Ephedrus cerasicola (2x) en Ephedrus plagiator)
voor de bestrijding van bladluizen. Voucherexemplaren van deze soorten zijn
opgenomen in de referentiecollectie van het NRC.

3

htpp:// www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2001830
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De nVWA geeft exportverklaringen af aan bedrijven die biologische bestrijders en
bestuivers (hommels) exporteren naar derde landen. Voor de onderbouwing van
de afgifte van deze exportverklaringen in 2010 heeft bijen@wur.nl onder toezicht
van de nVWA een audit uitgevoerd op de productie van bestuivers (hommels). In
2010 heeft de de nVWA een audit bij een producent-exporteur van biologische
bestrijders uitgevoerd op de kwaliteitsborging van het productieproces. In 2010
zijn 414 exportverklaringen voor derde landen afgegeven.

Survey exotische Phytoseiidae in de groene ruimte
Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) van de nVWA is verantwoordelijk voor de
risicobeoordeling van het uitzetten van biologische bestrijders in het kader van de
Flora- en Faunawet. Voor een aantal roofmijtsoorten van de familie Phytoseiidae
die al voor 2005 in gebruik waren, is middels een AMvB een vrijstelling afgegeven.
Vanaf 2005 is ontheffing verleend voor een aantal nieuwe biologische bestrijders.
Roofmijten, zoals Neoseiulus californicus, zouden zich kunnen verspreiden naar de
groene ruimte. Daarom heeft de nVWA in 2008 en 2009 een survey gedaan in de
groene ruimte en in diverse kasgebieden. Het bleek dat sommige exoten die in het
verleden als biologische bestrijders waren uitgezet in de groene ruimte worden
aangetroffen (Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus fallacis), maar andere niet
(Neoseiulus californicus). Tussen deze roofmijten zat ook een roofmijtsoort die
onlangs in Frankrijk is ontdekt en nieuw is voor Nederland, maar die niet als
biologische bestrijder is uitgezet. In 2010 zijn de ‘hotspots’ van eerdere exotenvondsten bemonsterd. Sommige soorten werden opnieuw gevonden (Phytoseiulus
persimilis), andere soorten niet (Neoseiulus fallacis). Onduidelijk is of we hier te
maken hebben met exemplaren die in het jaar van de vondst ontsnapt zijn uit
bedekte teelten, of met tijdelijke of gevestigde (overwinterende)
roofmijtpopulaties. De survey van 2011 moet hierin meer inzicht geven.
9.1.3

Vondsten en acties uitheemse invasieve waterplanten
De nVWA besteedt sinds 2007 extra aandacht aan potentieel invasieve
waterplanten. Uitwisseling van kennis met de waterschappen is daarvan een
belangrijk onderdeel. In 2010 waren er diverse trainingsactiviteiten en
veldbezoeken in samenwerking met de Waterschappen Brabantse Delta,
Rivierenland, Hunze en Aa’s en Amstel, Gooi en Vecht.
In november 2007 werd voor het eerst in Nederland de kleine waterteunisbloem
(Ludwigia peploides) gevonden, een soort die in Frankrijk grote ecologische
problemen veroorzaakt. De nVWA en Staatsbosbeheer hebben gezamenlijk deze
populatie in de Biesbosch opgeruimd. Bij controles in juli 2008 en 2009 is geen
hergroei geconstateerd. In 2010 verhinderde de hoge waterstand controle van de
locatie. Elders in de Biesbosch is de soort nog niet aangetroffen.
In het programma fytobewaking is gekeken naar vier invasieve waterplanten,
Ludwigia peploides, Ludwigia grandiflora, Cabomba caroliniana en Lagarosiphon
major. Dit zijn soorten die in Nederland nog een (zeer) beperkte verspreiding
hebben. Er is een survey uitgevoerd in ecologisch waardevolle waterrijke gebieden
en twee natuurontwikkelingsprojecten. In de Ankeveense en Kortenhoefse plassen
werden deze vier plantensoorten niet aangetroffen. Opvallend was wel een grote
drijftil van 1 x 2 m met Pontederia cordata. Ook in het natuurontwikkelingsgebied
Tiengemeten, een ideale vestigingsplaats voor Ludwigia peploides, werd geen van
de vier soorten aangetroffen maar wel Cotula coronopifolia. In de ‘Blauwe stad’ in
Groningen geeft de geringe diepte van het water en de grote voedselrijkdom van
de bodem wel problemen met overmatige plantengroei, maar alleen van inheemse
of reeds lang ingeburgerde soorten zoals smalle waterpest (Elodea nuttallii).
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Foto 12. Afdekken van sloten tegen Cabomba (links) en veldproef Lagarosiphon (rechts)

Na een melding bij FLORON door een sportvisser in het najaar van 2009 over de
vermeende aanwezigheid van Cabomba bracht de nVWA een bezoek aan de
Afgedamde of Andelse Maas bij Nederhemert. In gesprek met een botenverhuurbedrijf werd duidelijk dat overlast met waterplanten iets van recente datum is. Aan
de aanlegsteigers was de overlast van smalle waterpest (Elodea nuttallii)
overduidelijk. Ook meldingen van Cabomba in mei 2010 in een duinmeertje in het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en in oktober in Fijnaart bleken bij controle te
gaan om een andere soort, in dit geval de hierop lijkende waterranonkel
(Ranunculus). Een melding van het Waterschap Rivierenland in HardinxveldGiessendam bleek wel te gaan om Cabomba. In overleg met het waterschap is
besloten de planten in oktober 2010 door duikers te laten verwijderen. In 2011 zal
het effect van de opruimactie gecontroleerd worden.
Op een van de bekende Cabomba-vindplaatsen bij Emmer-Erfscheidenveen is een
bestrijdingsproef opgestart om de ook dit jaar weer uitbundig aanwezige
verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) er letterlijk en figuurlijk onder te
krijgen. Dit project dat in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aa’s wordt
uitgevoerd, beproeft drie methoden: regulier onderhoud, afdekken met jute doek
en geen onderhoud. De test is ingezet op 16 november 2010.
In 2009 is het Euphresco-project DeCLAIM van start gegaan. De nVWA is
coördinator in dit Brits-Nederlandse project waarin verder de Aquatic Plant
Management Group CEH Wallingford, de WUR-Leerstoelgroep Aquatische Ecology
en Waterkwaliteitsbeheer en Plant Research International deelnemen. Binnen dit
onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden van bestrijding van vier notoir
lastige uitheemse waterplanten, Cabomba caroliniana, Hydrocotyle ranunculoides,
Myriophyllum aquaticum en Ludwigia grandiflora. In 2010 zijn de veldproeven
afgerond om in Loosdrecht met vier bestrijdingsmethodes Cabomba caroliniana te
beteugelen. Voorlopige conclusie is dat de tot nu toe gebruikelijk methode niet
werkt en dat twee andere methoden voor bepaalde situaties wel mogelijkheden
bieden. De rapportage van het gehele project zal in 2011 verschijnen. De
landelijke en regionale media hebben aandacht besteed aan de activiteiten in
Loosdrecht.
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9.1.3.1

Verontreinigingen bij import
Als vervolg op een eerder onderzoek uit 2008 naar besmettingen in importpartijen
basiszaden voor vogelvoer is er in 2009 gewerkt aan middelen om de identificatie
van deze zaden te ondersteunen. Hierbij gaat het om een interactieve sleutel die
vrij toegankelijk is via internet en om zoekkaarten voor in het veld. Eind 2010 zijn
zoekkaarten opgeleverd voor de inspectie van basiszaden voor vogelvoer en
‘diverse producten’. De kaarten zijn een gezamenlijk product van Rijksuniversiteit
Groningen, nVWA en NCB-Naturalis. Er zijn vier kaarten voor specifieke producten
en vier voor specifieke herkomsten.

Figuur 44. Zoekkaart voor determinatie van zaadverontreinigingen in sojabonen

Convenant waterplanten
Op dinsdag 23 februari 2010 is in de Leidse Hortus het Convenant waterplanten
ondertekend. Het bedrijfsleven (de Vereniging van Vaste Plantentelers van de
Nederlandse Bond van Boomkwekers, Dibevo en individuele telers en handelaren),
het ministerie van EL&I en de Nederlandse waterschappen hebben hiermee de
handen ineen geslagen om het probleem van invasieve waterplanten aan te
pakken. Onderdeel van het convenant zijn afspraken over de handel in deze
planten. Bij de ondertekening van het convenant ontvingen de betrokken partijen
een brochure om het algemeen publiek voor te lichten, een brochure voor
terreinbeheerders en een veldgids voor de herkenning van een twintigtal soorten.
In 2010 zijn in het kader van het communicatieproject Invasieve waterplanten
meerdere artikelen verschenen in vakbladen en bladen voor een algemeen publiek.
De veldgids is erg goed ontvangen in binnen- en buitenland. De doelgroep gebruikt
hem actief en hij wordt ook gebruikt voor cursusdoeleinden. Enekel opmerkelijke
meldingen zijn een direct gevolg van het gebruik van de veldgids, waaronder een
van een grote (ca. 2000 m2) besmetting met Crassula helmsii bij Dwingeloo. De
nVWA heeft geadviseerd de besmetting af te graven en ter plaatse af te dekken.
Motivatie voor deze aanpak is de aanwezigheid van grote grazers als beheersvorm
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en de komende uitbreiding van het gebied met nog eens 180 ha. Staatsbosbeheer
heeft deze actie nog dezelfde week uitgevoerd.

Onderzoek binnen het FES-project
Onderzoekers van het Nationaal Herbarium Nederland (NCB-Naturalis), de nVWA
en Plant Research International werken in het kader van het FES-project samen
aan invasieve planten. In 2008 is het gelukt om met DNA-barcodering de
verschillende botanische soorten uit het geslacht Hydrocotyle van elkaar te
onderscheiden. Dat is van belang omdat er niet alleen uitheemse Hydrocotylesoorten zijn, maar ook inheemse, en omdat niet alle uitheemse soorten invasief
zijn. Een soortgelijk onderzoek in 2009 voor Myriophyllum en Ludwigia gaf
hoopgevende resultaten, helaas zijn Cabomba en knolcyperus en verwanten een
stuk weerbarstiger. Nader onderzoek naar sterk woekerende populaties van ‘nietbloeiende’ Myriophyllum heterophyllum in zuidoost Brabant heeft geen
aanwijzingen opgeleverd dat hier mogelijk sprake zou zijn van een hybride, die
nog agressiever zou zijn dan de soort zelf. Nader moleculair onderzoek naar
eventuele aantoonbare herkomstverschillen tussen importen van Cabomba
caroliniana en woekerende populaties van deze soort in Nederland heeft nog geen
resultaten opgeleverd door problemen met de extractie van het DNA. In 2011 zal
nieuw vers materiaal van deze populaties en van geïmporteerde partijen worden
onderzocht.
De informatie over de (potentieel) invasieve plantensoorten is voor een groot deel
ontsloten via de Q-bank website (http://www.q-bank.eu/Plants). Er wordt hard
gewerkt om de collectiegegevens, verspreidingsgevens, bibliografie en informatiesheets van de hoofdsoorten aan te vullen. De definitieve versie van de interactieve
identificatiesleutel voor zaden en de testversie van de digitale sleutel voor bonsaïonkruiden zijn online beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels. Er is
een begin gemaakt de nVWA-inspecteurs te leren deze sleutels te gebruiken.

9.2

Bedreigingen voor de gezondheid van mens en dier

9.2.1

Centrum Monitoring Vectoren (CMV)
Vectoren zijn bloedzuigende geleedpotigen (o.a. insecten) die ziekteverwekkers
kunnen overbrengen op mens en dier. De missie van het CMV is veelzijdig. Ze wil
algemene kennis over vectoren vermeerderen en gegevens verzamelen over de
verspreiding van vectoren in Nederland. Daarmee kan de kans op introductie en
verspreiding worden ingeschat. Verder wil het CMV kennis verzamelen over de
bestrijding van vectoren die ziekten kunnen overbrengen op mens en dier, zodat
ze het beleid hierover kan adviseren. In dit hoofdstuk worden een paar highlights
van de CMV-activiteiten in 2010 belicht.

Gebruikte banden-survey
In juli 2010 zijn drie invasieve muggenexoten aangetroffen tijdens inspecties van
het nVWA-programma fytobewaking op importbedrijven van gebruikte banden: de
gele koortsmug (Aedes aegypti), de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus), en de
Amerikaanse rotspoelmug (Aedes atropalpus). Het ging om vijf locaties in de
provincies Brabant (3), Limburg (1) en Utrecht (1). Het is de eerste keer dat Aedes
aegypti is gerapporteerd in Nederland. Het was niet de eerste keer dat Aedes
albopictus was aangetroffen in Nederland, maar waar vorige vondsten gerelateerd
waren aan kassen, waren de vondsten nu in de buitenlucht. Eén week na de eerste
vondst werd gestart met chemische bestrijding van de muggen en larven.

132

FYTOSIGNALERING 2010

BEDREIGINGEN VOOR DE BIODIVERSITEIT
EN DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER

Nationale vectorsurvey
Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) is in 2010 gestart met een nationale
vectorsurvey. Deze meerjarige survey richt zich vooral op steekmuggen en teken.
Met deze survey wil het CMV een totaaloverzicht creëren van steekmuggen in
Nederland. Met het vangen van teken wil het CMV de variatie in tekendichtheden
in Nederland in kaart brengen. Met de verkregen gegevens kunnen verspreidingsmodellen voor steekmuggen en teken worden gemaakt. Dit soort modellen kan
gebruikt worden bij het inschatten van risico’s op ziekten die door vectoren worden
overgedragen. In 2010 zijn er willekeurig 250 vangstlocaties voor steekmuggen
gekozen in stedelijke gebieden en in landbouw- en natuurgebieden. Teken zijn
gevangen op 12 bosachtige locaties.

Foto 13. Teken worden van het tekendoek afgehaald, nadat het over de vegetatie is gesleept

Resultaten steekmuggen 2010
Er zijn in totaal meer dan 10.000 steekmuggen van 24 soorten gevangen. De
meest algemene soorten waren Culex pipiens en Culex torrentium, deze werden
gevangen op 112 locaties. De soort Culiseta annulata werd op een vergelijkbaar
aantal locaties (107) gevangen. Gemiddeld kwamen op een locatie 2,5 soorten
steekmuggen voor. Het grootste aantal soorten dat op een locatie werd gevangen
was zes. Dit deed zich voor in Almere, Heeze, Dronten en Maarsbergen, waar de
val in het bos stond, of aangrenzend aan een bos.
Resultaten teken 2010
In totaal zijn er bijna 8000 exemplaren van twee soorten gevangen, Ixodes ricinus
(de schapenteek) en de exotische teek Dermacentor reticulatus. Deze laatste soort
werd alleen gevangen in het gebied de Dintelse Gorzen, in relatief kleine aantallen
(34). Op de Kop van Schouwen werden veruit de meeste teken gevangen (2291),
gevolgd door Duin en Kruidberg (1797). Het aantal nymfen was in de meeste
gevallen het hoogst in mei, op sommige transecten ook in juni.

133

FYTOSIGNALERING 2010

BEDREIGINGEN VOOR DE BIODIVERSITEIT
EN DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER

Tabel 49. Aantal locaties waarop muggensoorten zijn gevangen in de periode april-oktober 2010.
Soort

Aantal locaties

Soort

Aantal locaties

Culex pipiens/torrentium

112

Aedes vexans

6

Culiseta annulata

107

Ochlerotatus annulipes

5

Coquillettidia richardii

43

Ochlerotatus leucomelas

4

Aedes cinereus

38

Culiseta morsitans

3

Anopheles claviger

26

Ochlerotatus communis

3

Anopheles maculipennis s.l.

26

Culiseta fumipennis

2

Culex pipiens s.l.

25

Culex modestus

2

Ochlerotatus geniculatus

25

Ochlerotatus annulipes/cantans

2

Ochlerotatus punctor

24

Ochlerotatus detritus

2

Anopheles plumbeus

21

Ochlerotatus rusticus

2

Ochlerotatus/Aedes sp.

15

Aedes cinereus/geminus

1

Ochlerotatus cantans

9

Culex territans

1

Culex sp.

7

Ochlerotatus nigrinus

1

Ochlerotatus flavescens

7

Ochlerotatus riparius

1

Ochlerotatus sticticus

1

Soort

Soortsamenstelling NVS 2010
Cx. territans
Cx. pipiens/torrentium
Cx. pipiens s.l.
Cx. modestus
Cx. sp.
Cs. morsitans
Cs. fumipennis
Cs. annulata
Cq. richardii
An. plumbeus
An. maculipennis s.l.
An. claviger
Oc. sticticus
Oc. rusticus
Oc. riparius
Oc. punctor
Oc. nigrinus
Oc. leucomelas
Oc. geniculatus
Oc. flavescens
Oc. detritus
Oc. communis
Oc. cantans
Oc. annulipes/cantans
Oc. annulipes
Oc./Ae. sp.
Ae. vexans
Ae. cinereus/geminus
Ae. cinereus
1

10

100

1000

10000

Aantal

Figuur 45. Totaal aantal gevangen individuen per muggensoort in de periode april-oktober
2010. Zie tabel 49 voor de volledige namen van de soorten.
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Figuur 46. Verspreidingsmodel Anopheles plumbeus (l.) en locaties tekenonderzoek (r.).

9.2.2

Overige bedreigingen voor de gezondheid

Ambrosia
In 2010 is besloten het overleg over een convenant voor de hooikoortsplant
Ambrosia te stoppen. Reden hiervoor was dat Ambrosia per 1 januari 2012
opgenomen wordt in EU-Richtlijn 74/63 over ongewenste stoffen in diervoeding.
Hiermee wordt Ambrosia als verontreiniging in voer voor wilde vogels (en andere
voedermiddelen en mengvoeders) op EU-niveau aangepakt en zijn nationale
afspraken niet langer nodig.
In de nazomer van 2010 lanceerde de nVWA de communicatiecampagne “Voorkom
hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond” (www.ambrosiavrij.nu). Het doel
hiervan was de bewustwording te vergroten over de risico’s van de hooikoortsplant
Ambrosia. Diverse doelgroepen zijn opgeroepen alert te zijn op de aanwezigheid
van Ambrosia en de planten te bestrijden. De campagne leverde veel mediaaandacht en de vondst van een flink aantal nieuwe locaties met Ambrosia,
waaronder enkele grote populaties in de gemeente Winterswijk en een akkerrand
die zwaar besmet was. De laatste waarneming wijst erop dat Ambrosia in
Nederland zou kunnen uitgroeien tot een schadelijk en moeilijk te bestrijden
akkeronkruid, wat elders in Europa al het geval is. De nVWA houdt de grotere
populaties in de gaten en vraagt terreinbeheerders deze te bestrijden. In de zomer
van 2011 zal de nVWA opnieuw communiceren over Ambrosia, samen met enkele
externe partners (Pollennieuws, Natuurkalender en FLORON).

Thaumetopoea processionea (Eikenprocessierups)
Het klimaat in Nederland is gunstiger geworden voor de eikenprocessierups die
zich lokaal telkens weer tot een plaag ontwikkelt. Opmerkelijk is dat de nesten in
2010 voor het eerst ook op de grond werd waargenomen. De eikenprocessierups
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vormt één generatie per jaar, maar lijkt meer variatie in ontwikkeling te gaan
vertonen. Er worden nog laat in het naseizoen verse nesten gevonden en vlinders
worden waargenomen tot in oktober.
Er is nieuws over de beheersmethoden. Zo zijn in 2010 insectenparasitaire
nematoden in experimenten met succes toegepast en wordt deze methode verder
ontwikkeld. Nematoden vallen niet onder de toelatingswetgeving van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De nematoden kunnen behalve de eikenprocessierups ook andere rupsen parasiteren, en zijn dus niet selectiever dan
middelen op basis van Bacillus thuringiensis. Wanneer overlast van brandharen
eenmaal gemeld wordt verschuift de beheersing naar het mechanisch verwijderen
van nesten, waarbij opzuigen en afvoeren in zakken de voorkeur heeft boven de
methoden van branden, waarbij de rupsrestanten in de berm achterblijven.

Figuur 47. Verwachte verspreiding eikenprocessierups over Nederlandse gemeenten in 2010
(l.) en Infosheet bastaardsatijnrups (r.)

Het Aanspreekpunt Eikenprocessierups stimuleert de vorming van lokale
netwerken die bijdragen tot kennisuitwisseling. Afgevaardigden van lokale
netwerken kunnen in de landelijke expertgroep eikenprocessierups een betere
belangenbehartiging tot stand brengen. De expertgroep kwam vijf keer bij elkaar.
Op 28 september organiseerde het aanspreekpunt een minisymposium voor de
expertgroep en andere belangstellenden, waaronder bedrijven gespecialiseerd in
bestrijding van de eikenprocessierups. De nVWA heeft de website over de eikenprocessierups4 opnieuw vormgegeven; vanwege de bekendheid blijft de oude
website5 voorlopig bestaan.

4
5

http://www.vwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/dossier/eikenprocessierups
www.minlnv.nl\eikenprocessierups
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Bastaardsatijnvlinder
Juni 2010 bleek dat rupsen van de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea)
grote overlast veroorzaakten langs de kust. Deze rupsen hebben ook brandharen
die dezelfde klachten kunnen geven als de brandharen van de eikenprocessierups.
De rupsen zijn te vinden op struiken van de duindoorn, Hippophae rhamnoides in
de duinen. Vanwege voedseltekort liepen de rupsen massaal vanuit de duindoorn
het strand op en kwamen daar in aanraking met de badgasten die vanwege het
uitzonderlijk goede weer aanwezig waren. De nVWA heeft contact gehad met de
GGD in Holland Midden en de gemeente Den Haag, de plaatsen met overlast
bezocht, advies gegeven en een infosheet voor groenbeheerders opgesteld.
9.3

Discussie en conclusies
De nVWA heeft de laatste jaren toenemende aandacht voor uitheemse soorten die
een bedreiging vormen voor mens, dier en natuur. De activiteiten van het Team
Invasieve Exoten en het Centrum Monitoring Vectoren zijn hiervan voorbeelden.
Duidelijk is dat er telkens weer nieuwe soorten opduiken in ons land die schade
kunnen toebrengen aan mens, dier en natuur. Zo ging de aandacht van de nVWA
in 2010 uit naar onder andere Amerikaanse brulkikkers, nieuwe snuitkeversoorten
en exotische muggensoorten. Het feit dat er telkens uitheemse soorten ons land
binnenkomen laat zien dat we alert moeten blijven op de aanwezigheid van nieuwe
risicosoorten. Deels is de aanwezigheid van deze soorten een indirect en
onbedoeld effect van de internationale handel en transportstromen. Dit laat zien
dat de Rijksoverheid en het bedrijfsleven oog moeten blijven houden voor het
inperken van deze risico’s. Dat dit ook op vrijwillige basis kan laat het convenant
waterplanten zien, dat begin 2010 werd ondertekend door Rijksoverheid,
bedrijfsleven en Unie van Waterschappen.

137

FYTOSIGNALERING 2010

PEST STATUS

10

Pest status

10.1

Definitie en werkwijze
‘Pest status’ is een formeel begrip in de International Plant Protection Convention
(IPPC), gedefinieerd als: ‘De actuele aanwezigheid of afwezigheid van een schadelijk
organisme, inclusief (indien van toepassing) de huidige verspreiding, zoals bepaald
door de NPPO (National Plant Protection Organization), op basis van deskundige
beoordeling van actuele en historische ‘pest records’ (gedocumenteerde
waarnemingen van het organisme) en andere informatie.’
De pest status bepaalt mede het nationale organismebeleid en het garantieniveau
dat Nederland bij export aan derde landen kan geven.

10.2

Wijzigingen in 2010
In vergelijking met 2009 zijn er drie wijzigingen in de pest status van in de EU
gereguleerde organismen. Vanwege vondsten van de galwesp Dryocosmus
kuriphilus in Castanea en Tobacco ringspot virus in Phlox is de huidige status voor
deze organismen ‘transient, under eradication’. Vanwege de succesvolle uitroeiacties
is de pest status van de boktorren Anoplophora chinensis en Anoplophora
glabripennis nu ‘absent, eradicated’.
Het aantal quarantaineorganismen dat officieel in Nederland is gevestigd en het
aantal waarvoor uitroeiingsacties ondernomen worden zijn beide bruikbaar als
fytosanitaire handhavingsindicator. In de Fytosanitaire Signalering 2009 worden
deze indicatoren voor het eerst vermeld. Het zijn bruikbare instrumenten om beleid
te kunnen beoordelen op de mate waarin de beleidsdoelen worden gerealiseerd.

Tabel 50. Fytosanitaire handhavingsindicatoren 2008, 2009 en 2010
Groep

Aantal organismen op de

Transient

Transient

Transient

Present

Present

Present

EU-quarantainelijst

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Bacteriën

21

3

3

3

3

4

4

Schimmels

70

2

1

1

12

12

12
13

Insecten

124

1

1

1

13

13

Nematoden

15

0

0

0

8

8

8

Virussen

67

1

1

2

15

15

15

297

7

6

7

51

52

52

Totaal

10.3

Pest status per 31-12-2010
De hieronder vermelde pest status is vastgesteld op basis van de inspectieresultaten
van de nVWA en keuringsdiensten in 2010 en voorgaande jaren. De pest status van
niet vermelde organismen met een quarantainestatus (vermeld in 2000/29/EG)
wordt verondersteld te zijn ‘absent, no pest records’.

Tabel 51. Pest status van (Q)organismen in Nederland per 31 december 2010, vastgesteld in maart 2011
Organism

Q-Status

Pest Status NL

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

Explanation 2010

BACTERIA

Acidovorax avenae subsp.
citrulli

2009
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Organism

Q-Status

Pest Status NL

Brenneria quercina

EPPO Alert list

absent confirmed by survey

Burkholderia caryophylli

IIAII b (5)

absent, confirmed by survey

Candidatus Liberibacter

EPPO Alert List

absent, confirmed by survey

Explanation 2010

2007

solanacearum

2009

Citrus greening bacterium

IIAI b (1)

absent, confirmed by survey

Citrus variegated chlorosis

IIAI b (2)

absent, confirmed by survey

Clavibacter michiganensis

IIAII b (2)

transient, under eradication

ssp. michiganensis

based on long term annual
surveys, 193 survey observations
in 2010

Clavibacter michiganensis

IAII b (1)

ssp. sepedonicus
Curtobacterium

transient, incidental findings,
actionable, under eradication

IIB b (1)

absent, confirmed by survey

IIAII b (3) / IIB b

present, low prevalence in

based on long term integral
testing of seed potatoes

flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens
Erwinia amylovora

(2)
Erwinia chrysanthemi pv.

specified areas (bufferzones)

IIAII b (4)

absent, pest records unreliable

IIAI b (3)

absent, confirmed by survey

based on long term annual
surveys

dianthicola
Erwinia stewartii

absent, confirmed by survey

Erwinia tracheiphila
Ralstonia solanacearum ras 1

IAII b (2)

absent, pest eradicated,
confirmed by survey,
intercepted only (Anthurium)

Ralstonia solanacearum ras 2

IAII b (2)

absent, confirmed by survey

Ralstonia solanacearum ras 3

IAII b (2)

in potato production chain:

based on long term integral

transient, incidental findings,

testing of seed potatoes and

under eradication; in natural

annual surveys of surface water

environment (surface water):

and host plants, 286 survey

present; in Pelargonium:

observations in 2010

eradicated
Xanthomonas arboricola pv.
fragariae
Xanthomonas axonopodis pv.
allii
Xanthomonas axonopodis pv.
dieffenbachiae

Xanthomonas campestris pv.

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

2007
EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

2007
EPPO A2 Action

present, only in end products, but

List 1993;

managed. absent in plants for

conclusie PRA:

planting, pest eradicated

Q-status IIAII

confirmed by survey.

IIAII b (7)

present, only in some of the
areas where host crops are

phaseoli

grown, at low prevalence
Xanthomonas axonopodis pv.
poinsettiicola
Xanthomonas campestris (alle

EPPO Alert list
2007

absent, confirmed by survey,
intercepted only

IIAI b (4)

absent, confirmed by survey

IIAII b (8)

Present – in some parts of the

voor Citrus pathogene
stammen)
Xanthomonas arboricola

(=campestris) pv. pruni

based on long term annual

area only on Prunus

surveys, 70 survey observations

laurocerasus

in 2010
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Xanthomonas campestris pv.

IIAII b (9)

absent, confirmed by survey

IIAII b (10)

present, in several areas where

Explanation 2010

vesicatoria
Xanthomonas fragariae

host crops are grown
IIAII b (11)

absent, confirmed by survey

Alternaria gaisen

IIAI c (1)

absent, intercepted only

Alternaria mali

IIAI c (1)

absent, confirmed by survey

Ceratocystis fagacearum

IAI c (1)

absent, confirmed by survey

Ceratocystis fimbriata f.sp.

IIAII c (1)

absent, confirmed by survey

EPPO Alert list

present, in some parts of the

Xylophilus ampelinus

FUNGI

platani
Chalara fraxinea

2009

172 survey observations in 2010

area

Chrysomyxa arctostaphyli

IAI c (2)

absent, confirmed by survey

Ciborinia camelliae

IIAI c (7)

present, in all parts of the area

Colletotrichum acutatum

IIAII c (2)

present

Cronartium spp. (niet-

IAI c (3)

absent, confirmed by survey

IAI c (3)

absent, confirmed by survey

IIAII c (3)

transient, incidental findings,

Europese) Aziatische
soorten, voor Pinus geldt
risico via bonsaï
Cronartium spp. (niet-

Europese) NoordAmerikaanse soorten, voor
Pinus geldt effectief

importverbod
Cryphonectria parasitica

under eradication

based on long term annual
surveys, 241 survey observations
in 2010

Cylindrocladium buxicola

EPPO Alert list

Diaporthe vaccinii

IIAI c (8)

2007

present; only in some areas
where the host crop is grown
absent, only isolated finding,
confirmed by survey

Didymella ligulicola

IIAII c (4)

absent, confirmed by survey

Elsinoë spp.

IIAI c (9)

absent, confirmed by survey

Eutypella parasitica

EPPO Alert List

absent, confirmed by survey

2007
Fusarium foetens

EPPO A2

present, not in plants for

Gibberella circinata

2007/433/EC

absent, confirmed by survey

planting; under official control
EPPO A1; action
list
Gremmeniella abietina

IIB c (2)

Guignardia citricarpa

IIAI c (11)

present
absent, intercepted only

Gymnosporangium asiaticum

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

Gymnosporangium clavipes

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

Gymnosporangium globosum

IAI c (6)

absent, confirmed by survey
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Gymnosporangium juniperi-

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

Gymnosporangium yamadae

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

Hypoxylon mammatum

IIB c (3)

present

Melampsora euphorbiae

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

Monilinia fructicola

IAI c (9)

absent, confirmed by survey

Mycosphaerella dearnesii

IIAI c (14)

absent, confirmed by survey

Mycosphaerella gibsonii

IIAI c (5)

absent, confirmed by survey

Mycosphaerella pini

IIAII c (10)

present

Phaeoramularia angolensis

IIAI c (6)

absent, confirmed by survey

Phialophora cinerescens

IIAII c (5)

absent, confirmed by survey

Phoma tracheiphila

IIAII c (6)

absent confirmed by survey

Explanation 2010

virginianae

2008

ssp. alni and multiformis present

Phytophthora alni

in some areas, but not in plants
for planting; ssp. uniformis
absent
Phytophthora fragariae

IIAII c (7)

present, only in some of the
areas where host crops are
grown

Phytophthora rubi

EPPO A2

present, at low prevalence

Phytophthora kernoviae

EPPO Alert 2009

absent, confirmed by survey

Phytophthora lateralis

EPPO A1

transient, under eradication

125 survey observations in 2010,
1 isolated outbreak found in 2010

Phytophthora pinifolia

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

2009
Phytophthora ramorum

2002/757/EC

present, subject to official

based on ongoing long term

control, only in public green.In

monitoring for plant passport

public green found on

system and annual surveys, 258

Rhododendron spp., Quercus

survey observations in 2010

rubra and Fagus sylvatica
Plasmopara halstedii

IIAII c (8)

present, at low prevalence

Puccinia hemerocallidis

EPPO A1

absent, confirmed by survey

Puccinia horiana

IIAII c (9)

present, only in protected
cultivation, at low prevalence

EPPO A1

absent, confirmed by survey

Stegophora ulmea

IIAI

absent, pest eradicated

Synchytrium endobioticum

IAII c (2)

present, in two demarcated

Sirococcus clavigignentijuglandacearum

areas
Tilletia indica

IAI c (15.1)

absent, confirmed by survey

Uromyces transversalis

Export VS

absent, confirmed by survey

Valsa ceratosperma

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

based on long term annual
surveys

2007
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Venturia nashicola

IIAI c (15)

absent, confirmed by survey

Verticillium albo-atrum

IIAII c (11)

present, at low prevalence, no

Explanation 2010

pest records in Humulus
lupulus
Verticillium dahliae

IIAII c (12)

present, in all parts of the area,
no pest records in Humulus
lupulus

INSECTS
Aculops fuchsiae

IIAI a (1)

absent confirmed by survey

Agrilus planipennis

EPPO A1 Action

absent, confirmed by survey

list
Aleurocanthus spiniferus

IIAI a (2)

absent confirmed by survey

Aleurocanthus woglumi

IIAI a (2)

absent, intercepted only,

Amauromyza maculosa

IAI a (2)

absent, confirmed by survey

Anastrepha obliqua

IAI a (25c)

absent, intercepted only

Anomala orientalis

IAI a (3)

absent, confirmed by survey

Anoplophora chinensis

IAI a (4)

absent, eradicated (2010)

Anoplophora glabripennis

IAI a (4.1)

absent, eradicated (2011)

Aonidella citrina

IIAI a (5)

absent, confirmed by survey

confirmed by survey

absent, confirmed by survey

Batocera rufomaculata
Bemisia tabaci (Europese

IB a (1)

present

IAI a (7)

absent, intercepted only

Cacyreus marshalli

EPPO A2

transient, non-actionable

Cephalcia lariciphila

IIB a (2)

present

Chrysodeixis eriosoma

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

populaties)
Bemisia tabaci (niet-Europese

populaties)

2007
Circulifer haematoceps

IIAII a (5)

absent confirmed by survey

Circulifer tenellus

IIAII a (6)

absent confirmed by survey

Cnidocampa flavescens

PRA 2005: No Q-

absent, intercepted only,

status

confirmed by survey

Conotrachelus nenuphar

IAI a (10)

absent, confirmed by survey

Contarinia maculipennis

PD PRA in

absent, confirmed by survey

progress
Cydalima perspectalis

EPPO Alert List

present, at low prevalence

Darna trima

PRA 2006 no Q-

absent, pest eradicated

status
Dendroctonus micans

IIB a (3)

present

Diabrotica virgifera

IAI a (10.4)

absent, pest eradicated (2005),
confirmed by surveys in 3
subsequent years.
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Diaphania indica

PD Quick Scan

absent, confirmed by survey

Diaphorina citri

IIAI a (10)

absent, confirmed by survey

Diocalandra frumenti

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

Explanation 2010

2007
Dryocosmus kuriphilus

2006/464/EC

transient, under eradication

based on long term annual
surveys, 241 survey observations
in 2010

Empoasca decipiens

PD Quick Scan

absent, confirmed by survey

Enaphalodes rufulus

EPPO alert list

absent, confirmed by survey

2008
Epitrix similaris

EPPO alert list

absent, confirmed by survey

Eotetranychus lewisi

IIAI a (13)

absent, confirmed by survey

Eutetranychus orientalis

IIAII a (6.1)

absent, confirmed by survey

Gilpinia hercyniae

IIB a (4)

present

Helicoverpa armigera

IAII a (3)

absent, pest eradicated (2003,
2006, 2008, 2010), confirmed by
survey

Hishomonus phycitis

IIAI a (16)

absent, confirmed by survey

Homalodisca coagulata

EPPO A1

absent, confirmed by survey

Horidiplosis ficifolii

PRA 2006 No Q-

present, but managed

status
Ips cembrae

IIB a (6b)

present

Ips typographus

IIB a (6e)

present

Leptinotarsa decemlineata

IB a (3)

present

Leucinodes orbonalis

EPPO Alert list

absent, intercepted only,

Liriomyza bryoniae

IB (4)

present, only in protected

Liriomyza huidobrensis

IIAII a (8)

present, only in protected

confirmed by survey
cultivation
cultivation, at low prevalence;
questionable
Liriomyza sativae

IAI a (12)

absent, intercepted only,

Liriomyza trifolii

IIAII a (9)

present, only in protected

confirmed by survey
cultivation, at low prevalence;
questionable
Lopholeucaspis japonica

IIAI a (17)

absent confirmed by survey

Lygus lineolaris

EPPO Alert list

absent, confirmed by survey

2007
Malacosoma americanum

EPPO A1 Action

absent, confirmed by survey

list 1996
Malacosoma disstria

EPPO A1 Action

absent, confirmed by survey

list 1995
Metamasius hemipterus

EPPO Action list
feb 2007

absent, confirmed by survey,
intercepted only
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Monochamus alternatus

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Monochamus carolinensis

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Explanation 2010

present, confirmed by survey

Monochamus galloprovincialis
Monochamus marmorator

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Monochamus mutator

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Monochamus nitens

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Monochamus notatus

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Monochamus obtusus

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Monochamus scutellatus

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Monochamus titillator

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

Myndus crudus

IAI a (15)

absent, confirmed by survey

Nysius huttoni

EPPO Alert list

present, only in some areas

2006, deleted
2010
Oligonychus perditus

IIAI a (21)

absent, pest eradicated, confirmed
by survey, intercepted only

Opogona sacchari

IAII a (7)

present, only in protected

Paysandisia archon

EPPO A2

absent, confirmed by survey

Pissodes spp. (niet Europese

IIAI

absent

IAI a (18)

absent, confirmed by survey

IAI a (19)

absent, confirmed by survey

Quadraspidiotus perniciosus

EPPO A2

present, at low prevalence, absent

Rhabdoscelus obscurus

PRA in progress

absent, pest eradicated, confirmed

cultivation

populaties)
Pseudopityophthorus
minutissimus
Pseudopityophthorus
pruinosus

in nurseries

by survey, intercepted only
Rhagoletis cingulata

IAI a (25p)

present, in Prunus serotina;
incidental findings in P. avium
confirmed by survey

Rhagoletis completa

IAI a (25q)

absent, confirmed by survey

Rhagoletis fausta

IAI a (25r)

absent, confirmed by survey

Rhagoletis indifferens

IAI a (25s)

absent, confirmed by survey

Rhagoletis mendax

IAI a (25t)

absent, confirmed by survey
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Rhagoletis pomonella

IAI a (25u)

absent, confirmed by survey

Rhizoecus hibisci

IAII a (8.1)

absent, pest eradicated, confirmed

Rhynchophorus ferrugineus

2007/365/EC

absent, confirmed by survey

Rhynchophorus palmarum

IAI (19.1)

absent, confirmed by survey

Saissetia nigra

IIAI a (24)

absent confirmed by survey

Saperda candida

EPPO Alert

absent, confirmed by survey

Explanation 2010

by survey

transient, non-actionable

Schizotetranychus sp.
Scirtothrips aurantii

IIAI a (25)

absent, confirmed by survey,

Scirtothrips citri

IIAI a (27)

absent confirmed by survey

Scirtothrips dorsalis

IIAI a (26)

absent, intercepted only,

Spodoptera eridania

IAI a (21)

absent, confirmed by survey

Spodoptera frugiperda

IAI a (22)

absent, confirmed by survey

Spodoptera littoralis

IAII a (9)

absent, pest eradicated, confirmed

Spodoptera litura

IAI a (23)

absent, pest eradicated (2008),

intercepted only

confirmed by survey

by survey
confirmed by survey
Sufetula diminutalis

absent, confirmed by survey,

Taeniothrips eucharii

present

intercepted only

Taxoptera citricida

IIAI a (30)

absent, confirmed by survey

Tetranychus evansi

EPPO A2

absent, confirmed by survey

Thrips palmi

IAI a (24)

absent, pest eradicated, confirmed
by survey, intercepted only

Trioza erytreae

IIAI a (31)

absent, confirmed by survey

Tuta absoluta

EPPO A2

present

Unaspis citri

IIAI a (32)

absent, confirmed by survey

Viteus vitifoliae

IIAII a (2) / IB

absent, confirmed by survey,

(1.1)

intercepted only

NEMATODES
Aphelenchoides besseyi

IIAI a (6) / IIAII
a (1)

Oryza: absent, no pest records;
Fragaria: absent, confirmed by

survey; few ornamental
greenhouse crops (not related to
Fragaria or Oryza): transient,

actionable, under surveillance
Bursaphelenchus xylophilus

IIAI a (8)

absent, confirmed by survey

Ditylenchus destructor

IIAII a (3)

present, in all parts of the area
where host crops are grown
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Ditylenchus dipsaci

IIAII a (4)

present, in all parts of the area

Explanation 2010

where host crops are grown
absent in agricultural fields,

Globodera achilleae

confirmed by survey
Globodera pallida

IAII a (1)

present, except in specified pest

Globodera pallida

IB a (2)

present, except in specified pest

Globodera rostochiensis

IAII a (2)

present, except in specified pest

Hirschmanniella spp., andere

IAI a (11.1)

absent, intercepted only

IAII a (6.1)

present, only in demarcated

Meloidogyne enterolobii

EPPO A2

absent, intercepted only,

Meloidogyne fallax

IAII a (6.2)

present, only in demarcated

Meloidogyne minor

PRA 2006: no Q-

present, under investigation

Radopholus similis

IIAII a (7)

present, only in protected

Xiphinema americanum sensu

IAI a (26)

absent, intercepted only,

free areas
free areas
free areas
dan Hirschmanniella gracilis
Meloidogyne chitwoodi (alle

populaties)

area
confirmed by survey
area
status
cultivation, at low prevalence

lato (niet-Europese

confirmed by survey

populaties)

INVASIVE PLANTS
Cabomba caroliniana

EPPO List of

present, at some locations

invasive alien
plants
Crassula helmsii

EPPO A2

present, in some areas

Hydrocotyle ranunculoides

EPPO A2 Action

present

Ludwigia peploides and

EPPO List of

list;
present, in some areas

invasive alien

L. uruguayensis

plants
Lysichiton americanus

EPPO List of
invasive alien

present, at two locations, under
eradication

plants
Senecio inaequidens

EPPO List of

present

invasive alien
plants

VIRUSES, VIROIDS AND PHYTOPLASMAS
Alstroemeria necrotic streak virus
Apple proliferation

IAII d (1)

absent, confirmed by survey
present, at low prevalence

based on long term annual
surveys until 2002

phytoplasma
Arabis mosaic virus

IIAII d (1)

present, in all parts of the area

Beet necrotic yellow vein

IB b (1)

present

IIAI d (3)

absent, confirmed by survey

virus

Blight en Blight-achtigen
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Blueberry scorch virus

EPPO alert list

absent, eradicated, confirmed by

2007

survey

Cherry leafroll virus

IIAI d (5)

present, not in Rubus spp.

Chrysanthemum stem

EPPO A1 Action

absent, pest eradicated (1996),

necrosis virus (CSNV)
Chrysanthemum stunt viroid

list 2003
IIAII d (3)

Explanation 2010

confirmed by survey
present, in all parts of the area
where host crops are grown

Grapevine flavescence dorée

IIAII d (6)

absent, confirmed by survey

phytoplasma
Impatiens necrotic spot virus

EPPO A2

present

Iris yellow spot virus

EPPO Alert list

present, in all parts of the area

Naturally spreading psorosis

IIAI d (10)

absent, confirmed by survey

Palm lethal yellowing

IIAI d (11)

absent, confirmed by survey

IAII d (3)

present, in all parts of the area

2007

where onion is grown

phytoplasma
Pear decline phytoplasma

absent, incidental finding in the

Pepper chat fruit viroid

past
Pepino mosaic virus

2003/64/EC

present, only in protected

based on long term annual

cultivation, not in production of

surveys (193 observations in

plants for planting and seeds

2010) and inspection of all
producers of plants for planting
and seeds

Plum pox virus

IIAII d (7)

present, at low prevalence,
absent in nurseries
present, only in some areas

Potato mop top virus

where host crops are grown, at
low prevalence
Potato spindle tuber viroid

IAI d (2e)

transient, incidental findings on

based on long-term annual

Brugmansia spp., Calibrachoa

surveys in potato column. (+/-

and Lycianthes rantonnetii,

3000 2nd and third year NAK

under eradication

clones and 100 RKO) and annual
surveys in tomato and potato
production, 281 survey
observations in 2010

IIAII d (8)

absent, confirmed by survey

Prunus necrotic ringspot virus

IIAI d (12)

present, not in Rubus spp.

Raspberry ringspot virus

IIAII d (9)

present, in all parts of the area

Satsuma dwarf virus

IIAI d (13)

absent, confirmed by survey

Potato stolbur phytoplasma

(syn paprika stolbur
phytoplasma)

absent, confirmed by survey

Southern bean mosaic virus
Spiroplasma citri

IIAII d (10)

absent confirmed by survey

Strawberry crinkle virus

IIAII d (11)

present, in all parts of the area
where host crops are grown

Strawberry latent ringspot
virus

IIAII d (12)

present, in all parts of the area,
at low prevalence in bulb crops
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Strawberry mild yellow edge

IIAII d (13)

present, in all parts of the area
where host crops are grown

virus

present

Tobacco rattle virus
Tobacco ringspot virus

Explanation 2010

IAI d (3)

transient on Phlox subulata cv.

based on long term annual

Alexander's surprise and cv.

surveys, 310 survey observations

Temiskaming - under

in 2010

eradication
Tomato apical stunt viroid

EPPO Alert list
2007

present, widespread on Cestrum
and Solanum jasminoides;
localized on Lycianthes
rantonnetii

Tomato black ring virus

IIAII d (14)

present, in all parts of the area,
at low prevalence in bulb crops

Tomato chlorosis crinivirus

EPPO A2 Action

absent, confirmed by survey

list,
EPPO Alert 2007

absent, confirmed by survey

Tomato ringspot virus

IAI d (4)

absent, confirmed by survey

Tomato spotted wilt virus

IB b (2)

present, only in protected

Tomato torrado virus

EPPO alert 2009

absent, confirmed by survey

Tomato yellow leaf curl virus

IIAII d (16)

absent, pest eradicated (2008),

Witches' broom

IIAI d (15)

absent confirmed by survey

Tomato infectious chlorosis
virus

cultivation.

confirmed by survey
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Cabomba caroliniana, 129, 130, 132
Canada, 25, 81
Candidatus Liberibacter solanacearum, 74,
82
Candidatus Phytoplasma asteris, 75, 82
Candidatus Phytoplasma mali, 121
Candidatus Phytoplasma prunorum, 121
Candidatus Phytoplasma pyri, 121
Candidatus Phytoplasma solani, 75
Centrum Monitoring Vectoren (CMV), 132
Ceratitis capitata, 21
certificaat- en inspectieplichtige producten
bij import, 11
Chamaecyparis lawsoniana, 97
China, 17, 23, 81
Chinese wolhandkrab, 127
Citrus, 48
Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis, 52
Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus, 64
CLIENT Export, 12
CLIENT Import, 11, 23
convenant waterplanten, 131
Cotula coronopifolia, 129
Crassula helmsii, 131
Cryphonectria parasitica, 96
Culex pipiens, 133
Culex torrentium, 133
Culiseta annulata, 133
Cydalima perspectalis, 100
DeCLAIM project, 130
Den Haag, 137
dennenhoutaaltje, 106, 108
derde landen, 23
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Dermacentor reticulatus, 133
Diabrotica virgifera, 72
Dibevo, 131
Digitale Manifest, 11
Digitale Sagitta Invoer, 11
Dintelse Gorzen, 133
Ditylenchus destructor, 79
Ditylenchus dipsaci, 77, 79
documentfout, 22, 25
douane, 23, 122
draaiboek, 111
Dronten, 133
Drosophila suzukii, 57
Dryocosmus kuriphilus, 29, 96
Duin en Kruidberg, 133
Duitsland, 23
Dwingeloo, 131
EFSA, 121
eikenprocessierups, 102, 135
Elodea nuttallii, 129, 130
Emmer-Erfscheidenveen, 130
Ephedrus cerasicola, 128
Epitrix, 73
Erwinia amylovora, 99
essenprachtkever, 104
Euphresco, 130
Euproctis chrysorrhoea, 137
Europese bestrijdingsrichtlijn
aardappelmoeheid, 69
Europese meldingsverplichtingen, 11
Europhyt, 15
Euseius ovalis, 128
export van groenten en fruit naar de
Russische Federatie, 45
Fijnaart, 130
FLORON, 130, 135
Frankliniella occidentalis, 27
Frankrijk, 129
fytobewaking, 87, 88
fytosanitair certificaat, 12
fytosanitair exportcertificaat, 12
garantieniveau bij export naar derde
landen, 139
gebruikte banden-survey, 132
Geertruidenberg, 100
gele koortsmug, 132
GGD Holland Midden, 137
Globodera pallida, 69
Globodera rostochiensis, 69
Glyphodes perspectalis, 100
GN-code, 11
grond, 25
notificaties, 82
Groot Brittannië, 102
Guignardia citricarpa, 17, 47, 48, 121
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halsbandparkiet, 127
handbagage luchtpassagiers, 122, 123
Hardinxveld-Giessendam, 130
Haritalodes derogata, 118
Heeze, 133
Helicoverpa armigera, 17, 116
Helicoverpa in Pelargonium, 37
Hilbrands Laboratorium, 72
hommels, 129
Hoofddorp, 94
huiskraai, 127
Hydrocotyle ranunculoides, 130
IBP, 11
identificatie van nieuwe risico’s, 111
identificatiesleutel, 132
illegale zendingen, 122
importvolume, 18
Informatiemakelaar, 123
integrale toetsing pootaardappelen, 63, 64
interactieve sleutel, 131
International Plant Protection Convention
(IPPC), 139
invoerverboden bij import, 10
ISPM 11, 116
ISPM 15, 23, 25, 106, 108
ISPM 2, 116
Ixodes ricinus, 133
Japan, 25, 81, 82
Japanse lariks, 100
KCB, 45, 53, 54
keuringsdiensten, 13
klankbordgroepen, 111
kleine waterteunisbloem, 129
knolcyperus, 132
Kop van Schouwen, 133
Krimpen a/d IJssel, 94
kuipplanten, 37
Kwaliteits Controle Bureau, 13
Lagarosiphon major, 129, 130
Lanorma, 63
Leerstoelgroep Aquatische Ecology en
Waterkwaliteitsbeheer WUR, 130
Letland, 23
Liriomyza huidobrensis, 33
Liriomyza sativae, 47, 50
Liriomyza trifolii, 33
Liriomyza-soorten, 17, 20
Litouwen, 23
Loosdrecht, 130
Ludwigia grandiflora, 129, 130, 132
Ludwigia peploides, 129
Maarsbergen, 133
Maasland, 94
Maastricht Airport, 122
Macrosteles sexnotatus, 82

152

FYTOSIGNALERING 2010

maïswortelkever, 72
melding, 15
Meloidogyne
vrije gebieden, 66
Meloidogyne chitwoodi, 79, 80, 121
Meloidogyne fallax, 80, 121
Middellandse-Zeevlieg, 21
Mycosphaerella dearnessii, 121
Myriophyllum aquaticum, 130, 132
Myriophyllum heterophyllum, 132
Naktuinbouw, 13, 67, 87, 99
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 130
National Plant Protection Organization
(NPPO), 139
Natuurkalender, 135
NCB-Naturalis, 131, 132
Nederhemert, 130
Nederlandse Algemene Keuringsdienst, 13,
67
Nederlandse Bond van Boomkwekers, 131
Neoseiulus californicus, 128, 129
Neoseiulus fallacis, 129
niet-Europese Tephritidae, 17, 19, 21, 47,
49
notificatie, 15
notificaties per miljoen kilogram
geïmporteerd product, 18
Oost-Aziatische boktor, 88
Othiorhynchus-snuitkevers, 128
paardenkastanje, 96
Pachysandra, 104
pakketpost, 122, 123
PEPEIRA, 53
Pepino mosaic virus, 53, 116
Pest Risk Analysis (PRA), 116
Phasmarhabditis hermaphrodita, 128
Phyllosticta citriasiana, 17, 48
Phytophthora fragariae, 52
Phytophthora lateralis, 97
Phytophthora ramorum
Larix kaempferi, 100
Rhododendron, 100
Viburnum, 100
Phytophthora ramorum, 100
Phytoseiidae, 110, 129
Phytoseiulus persimilis, 129
pilot aanhangende grond, 39
Pine Wood Nematode, 108
Plant Research International, 130, 132
Plantago asiatica mosaic virus, 82
plantgoed van eik, 102
Pollennieuws, 135
Pontederia cordata, 129
pootgoed snijden, 66
Portugal, 29, 108
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PPO, 93
PPO Lisse, 82
Pratylenchus, 81
premunitie, 53
PRI, 92
Prunus laurocerasus, 98
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum,
98
PSTVd en andere pospiviroïden, 37
Q-bank, 132
quarantaineorganismen, 5
quickscan, 114
Ralstonia solanacearum, 61
reduced checks, 11
Rijksuniversiteit Groningen, 131
ringrot, 64
hygiënemaatregelen, 66
industriesurvey, 66
risicoanalyse, 111
rivierkreeft, 127
Rode Pipo, 66
röntgenapparatuur, 92
Rotterdam, 106, 122
Rusland, 23, 27
Sagitta Invoer, 23, 123
Saperda candida, 105
schapenteek, 133
schildpad, 127
Schiphol, 122
schors, 108
Scirtothrips dorsalis, 118
Sinoxylon, 21
snuffelhonden, 92
Solanum jasminoides, 38
Spodoptera frugiperda, 41
Spodoptera littoralis, 33
Spodoptera litura, 33, 47
Spodoptera-soorten, 20
Staatsbosbeheer, 129
steekmuggen, 133
stengelaaltje, 77, 79
stinkdier, 127
Stolburfytoplasma, 75
Strawberry latent ringspot virus, 81
surveys en monitoring, 13
TARIC-code, 11
Team Toezicht & Transport (TTT), 122
teken, 133, 135
Thailand, 21
Thaumatotibia leucotreta, 53
Thaumetopoea processionea, 135
Thrips palmi, 21, 33, 47, 49
Thysanoptera, 21
Trioza apicalis, 75
trips, 21
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TRSV in Phlox, 37
Tuta absoluta, 54, 118
valplekken, 80
veldgids invasieve waterplanten, 131
verboden product, 22, 23
Verenigd Koninkrijk, 29
Verenigde Staten, 23
Vereniging van Vaste Plantentelers, 131
verpakkingshout, 21, 22, 29, 88, 106, 108
vluchtige stoffen, 92
vogelvoer, 131
vondst, 15
waterplanten, 129
waterschap, 131
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Waterschap Hunze en Aa’s, 130
Waterschap Rivierenland, 130
Westland, 88
wratziekte
Glynne-Lemmerzahl methode, 72
ringtoetsen, 72
Spieckermann methode, 72
teeltverboden, 71
Xanthomonas arboricola pv. pruni, 98
Xanthomonas axonopodis pv. citri, 121
Xanthomonas fragariae, 51
Zaltbommel, 100
Zebra chip, 74
zonnebaars, 127
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Lijst van afkortingen

ACW
AFLP
AFM
AKV
APHIS
APP
ArMV
AM
Bd
BKD
CBS
CMV
COST
CRLV
DLV
DR
DSI
EC
EFSA
EIS
EL&I
EPPO
EU
FC
FES
FLORON
FVO
GGD
GIS
GN/TARIC
GSM
HLB
IBP
IHAR
ISPM
KAD
KCB
LEI
MANCP
NAK
NCB
NHN
NL
NLP
NOI
NPPO
NRC
nVWA
PCR
PepMV

Agroscope Changins-Wädenswil
Assorted Fragment Length Polymorphism
Afrikaanse Fruitmot
Agroketens en Visserij
Animal and Plant Health Inspection Service
Apple proliferation phytoplasma
Arabis mosaic virus
Aardappelmoeheid
Batrachochytrium dendrobatidis
Bloembollenkeuringsdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum Monitoring Vectoren
European Cooperation in Science and Technology
Cherry rasp leaf virus
De Landbouw Voorlichting
Dienst Regelingen
Digitale Sagitta Invoersysteem
Europese Commissie
European Food Safety Authority
European Invertebrate Survey
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
European and Mediterranean Plant Protection Organization
Europese Unie
Fytosanitair Certificaat
Fonds Economische Structuurversterking
Floristisch Onderzoek Nederland
Food and Veterinary Office
Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Geografisch Informatie Systeem
Genormaliseerde Nomenclatuur
Global System for Mobile Communications
Hilbrands Laboratorium
Inspectie Beheer Programma
Plant Breeding and Acclimatization Institute
International Standard for Phytosanitary Measures
Kenniscentrum Dierplagen
Kwaliteits-Controle-Bureau
Landbouw Economisch Instituut
Multi Annual National Control Plan
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
Nederlands Centrum voor Biodiversiteit
Nationaal Herbarium Nederland
Nederland
Natuur, Landschap en Platteland
Notification Of Interception
National Plant Protection Organization
Nationaal Referentiecentrum
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
Polymerase Chain Reaction
Pepino mosaic virus
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PFC
PlAMV
PLRV
PPO
PRA
PRI
PRMV
PSTVd
PVA
PWN
PYDV
RF
SLRV
TIE
ToRSV
TTT
TRSV
UMTS
VK
VNTR
VS
WUR

Permanent Fytosanitair Comité
Plantago asiatica mosaic virus
Potato leafroll virus
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
Pest Risk Analysis
Plant Research International
Peach rosette mosaic virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus A
Pine Wood Nematode
Potato yellow dwarf virus
Russische Federatie
Strawberry latent ringspot virus
Team Invasieve Exoten
Tomato ringspot virus
Team Toezicht en Transport
Tobacco ringspot virus
Universal Mobile Telecommunication Systems
Verenigd Koninkrijk
Variable Number Tandem Repeat
Verenigde Staten
Wageningen Universiteit en Research Centrum
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