Zeer reële kans dat organismen zich in Nederland vestigen

Bedreigende exoten
in opmars

Door toegenomen wereldhandels- en reisverkeer zijn tal van exotische
ziekten, plagen en onkruiden naar Nederland gekomen. De meeste zijn
niet bedreigend. Toch moet de akkerbouw alert blijven. „Houd je aan de
importverboden en hanteer hygiënemaatregelen”, zegt Frans Janssen,
specialistisch inspecteur van de NVWA.
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Tien vragen aan
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Wat ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als de grootste bedreigingen voor de akkerbouw?
„De NVWA houdt voor alle sectoren in de gaten
wat nieuwe bedreigingen kunnen zijn. Ze komen
op dit moment nog niet in Nederland voor, maar
die kans is er wel. Voor de aardappelteelt zijn er
drie bedreigingen, die we nauwlettend in de gaten
houden.
De eerste is de aardappelbladvlo, die de bacterie
CLso overbrengt die ‘Zebrachip’ veroorzaakt. De
aardappelbladvlo komt niet voor in Europa. De
combinatie, insect — bacterie is heel riskant. De
ervaring heeft geleerd dat als het insect er is, je dan
ook snel de bacterie vindt. Op dit moment komt het
insect met name voor in Noord-Amerika, maar sinds
een paar jaar ook in Nieuw-Zeeland. Het is een reële
bedreiging omdat het insect ook al overgesprongen is
naar Nieuw-Zeeland. Europa is dan ook mogelijk.
De tweede bedreiging die we goed volgen, is het
Stolburfytoplasma, een bacterieachtig organisme
met een hoge kans op vestiging in Nederland. Deze
komt al voor in Midden-Europa, onder andere
in Midden-Duitsland. Het fytoplasma heeft veel
waardplanten, zowel gewassen als wilde planten.
Tot de gewassen behoren diverse Solanaceae,
waaronder aardappel, tomaat en paprika. In deze
gewassen is het fytoplasma in Nederland nog nooit
aangetroffen. Het organisme wordt overgebracht
door cicadensoorten, waarvan enkele in Nederland
voorkomen. Bij een vondst in aardappelen is het
verwijderen en vernietigen van geïnfecteerde planten
de belangrijkste maatregel om het Stolburfytoplasma
te elimineren uit het aardappelveld en het ontnemen
van de pootgoedstatus van aardappelen. Omdat
Stolburfytoplasma een quarantaineziekte is, is
het een bedreiging voor de pootgoedteelt. We
verwachten dit organisme ook in Nederland aan te
gaan treffen.
De derde bedreiging waar we naar kijken, is Epitrix.
Het insect vermeerdert zich in aardappelen en voedt
zich ermee. Epitrix komt al langer voor in Canada.
Een paar jaar geleden is het aangetroffen in Portugal
en het heeft zich ook al verspreid naar Spanje.”
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Zijn er nog andere bedreigingen waar de
NVWA naar kijkt?
„De maiswortelkever, omdat dit verhaal lijkt op dat
van Epitrix. Deze kever is tijdens de Balkanoorlog
via Noord-Amerika in voormalig Joegoslavië
terechtgekomen en heeft zich hier kunnen vestigen.
Sindsdien verspreidt hij zich verder over Europa.
Daardoor is er een reële kans dat de kever zich ook in
Nederland gaat vestigen.
Er zijn nog viroiden, waaronder PSTVd, die in Europa
zijn aangetroffen in de sierteelt. Deze veroorzaken
daarin geen schade, maar in de aardappel-, tomatenen paprikateelt wel en kunnen dus een risico
vormen.”
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De bedreigingen komen nog niet in Nederland voor. Hoe groot is de kans dat zij zich
hier wel gaan vestigen?
„Die kans is heel reëel. Het is alleen de vraag of
de nieuwe organismen ons klimaat overleven. We
moeten ook alert zijn op resistentiedoorbraak voor
aardappelmoeheid in de zetmeelaardappelteelt. Met
name Noordoost-Nederland is kwetsbaar.”

4

Wat zijn de gevolgen voor de akkerbouw als
de bedreigingen zich in Nederland vestigen?
„Ten eerste: schade in het product waardoor dat
onverkoopbaar is en ten tweede: we zijn een
pootgoedexportland en dus word je beperkt in de
export bij aantastingen. Voor gebieden waar Epitrix in
gevonden wordt, levert dat een forse beperking op voor
de export naar landen die eisen dat de teelt plaatsvindt
in een gebied waar de kever niet voorkomt.”
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Hoe kan de aardappelteler zich het best wapenen tegen de bedreigingen?
„Met name de quarantaineregels die er al zijn
consequent opvolgen. Er is een importverbod van
Solanaceae. Naleven van deze regel is cruciaal. Als
iedereen, kwekers en handelaren, zich daar aan
houdt, kunnen we bedreigingen buiten houden. Er
is een quarantainerichtlijn van de EU. Deze schrijft
voor dat materiaal dat toch Europa binnenkomt
eerst getoetst moet worden voor het geschikt is voor
veredelingsdoeleinden. Dat kan niet fout gaan. Het
zijn met name de ‘hobbyisten’ die een bedreiging
vormen. De veredelaars die de kosten willen vermijden
en toch ongetoetst materiaal binnenbrengen.
Bij Epitrix moet je er vroeg bij zijn om het te
bestrijden. Als de populaties eenmaal gevestigd
zijn, kun je ze niet meer uitroeien. We moeten
alert zijn op aanhangende grond van Portugese
en Spaanse import van vroege aardappelen.
Daar zitten de kevers in. Aardappelverwerkende
bedrijven moeten die grond opslaan voor een
half jaar en zeker niet meteen uitrijden op
percelen. Zo kunnen de insecten geen kans
krijgen om zich te vestigen in aardappelpercelen.
Wij als NVWA houden aardappelvelden rondom
aardappelverwerkingsbedrijven nauwlettend in
de gaten op eventuele Epitrix-vraat. Het insect dat
Stolbufytoplama overbrengt, is lastig te bestrijden
omdat deze in de groene ruimte leeft. Je kunt enkel
proberen om hem weg te houden uit de akkerranden.”
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Waar moet de aardappelteler verder op letten?
„Hygiënisch werken. Dat is heel belangrijk. Grond
is een belangrijke verspreider, dus niet van het
ene perceel naar het andere rijden zonder je
machines schoongemaakt te hebben. Kijk ook uit
met consumptieaardappelen van andere bedrijven.
Verwerk ze niet op het eigen bedrijf. Zo ook
pootgoedbedrijven die voor anderen sorteren. Beperk
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de samenwerking tot één of enkele bedrijven waarvan
je weet dat ze zorgvuldig omgaan met aankoop van
uitgangsmateriaal en hygiëne. De aardappelsector
is echter al heel goed bezig met het uitsluiten van
kruisverbanden. Voor virussen en insecten geldt:
vermijd contacten met andere risicovolle teelten. En
kijk uit voor het hobbymatig kweken van bepaalde
kuipplanten en tomaten en paprika’s. Met name de
aardappelkweker moet zich daar goed bewust van zijn
dat dit gevaren met zich mee kan brengen.”
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Komen er meer ziekten en plagen met quarantainestatus?
„Er komen gemakkelijker nieuwe Q-organismen bij dan
dat ze van lijsten af gaan. Quarantainestatussen worden
niet zomaar losgelaten.”
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Moeten er strengere regels komen voor de
aanpak van de bedreigingen?
„Zoek het met name in de preventie. Scheiding van
stromen is hét top-issue. Vermijd kruispunten van
stromen, zeker bij import en teelt in Nederland,
zeker van uitgangsmateriaal. In de paprikateelt zie
je bijvoorbeeld telers die op hun bedrijf paprika’s uit
andere landen sorteren. Waar stromen elkaar kruisen,
daar ligt het grootste risico op overspringen. Telers en
kwekers moeten zich daar goed bewust van zijn.”
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Zijn de huidige bestrijdingsmethoden nog
voldoende? Moet er meer onderzoek naar
nieuwe aanpakken komen?
„Onderzoek naar detectie en bestrijdingsmethoden
is een heel belangrijk instrument geweest om
oplossingen te ontwikkelen. Zonder onderzoek van het
productschap en een andere manier van verdeling van
onderzoeksgelden van de overheid is het strategisch
gezien een uitdaging voor de sector om de goede
kennis te blijven ontwikkelen om nieuwe bedreigingen
te weerstaan. Als bijvoorbeeld het genoemde Epitrixinsect zich ergens in Nederland vestigt, hebben we
feromoonvallen nodig om te kunnen aantonen dat
andere teeltgebieden vrij zijn om te kunnen blijven
exporteren. De vraag is hoe de ontwikkeling van deze
vallen en andere cruciale methoden te ﬁnancieren.
Het is belangrijk om steeds scherp te blijven op wat nu
nodig is om een stap verder te komen.”
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Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn voor
de akkerbouw in de toekomst?
„Intensief telen is topsport. We zijn heel kwetsbaar
in een land waar zoveel teelten en stromen naast
elkaar plaatsvinden en er sprake is van een enorme
schaalvergroting. Introductie van bedreigingen in
bepaalde gewassen, met name in de aardappelteelt,
kan grote gevolgen hebben. We moeten dus steeds
opnieuw oplossingen vinden om de bedreigingen
buiten Nederland te houden of ze goed aan te
pakken. In het verleden zijn hier successen geboekt.
Laten we dit vasthouden.” 
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