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Voorwoord

Voor u ligt het Rapport fytosanitaire signaleringen 2014. Vanaf 2004 doet de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) jaarlijks verslag van de Staat van
de Plantgezondheid in Nederland. De rapportage geeft een overzicht van in- en
uitgaande notificaties, uitgevoerde inspecties op en bestrijdingsacties tegen quarantaineorganismen en andere schadelijke organismen. De eerstgenoemde organismen zijn gereguleerd op grond van EU-richtlijn 2000/29/EG of zijn door de
NVWA aangewezen als quarantainewaardig. In dit rapport wordt ook aandacht
besteed aan organismen die niet zijn gereguleerd, nog niet of beperkt in Nederland voorkomen, maar in de toekomst mogelijk een probleem kunnen vormen.
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Notificaties
− Het aantal notificaties door Nederland van Q-organismen in importzendingen
afkomstig uit derde landen is in 2014 afgenomen ten opzichte van 2013, van
438 naar 370.
− In de gehele EU was sprake van een toename van deze notificaties van 2.333
in 2013 naar 2.463 in 2014.
− Het aantal notificaties door Nederland wegens documentfouten is in 2014 verder gedaald tot nagenoeg de helft van dat in 2011. Het effect van de intensivering van de documentcontrole naar aanleiding van een aanbeveling van de
Food and Veterinary Office (FVO) heeft zich ook in 2014 doorgezet.
− Het aantal notificaties, dat Nederland heeft ontvangen uit derde landen, is in
2014 vergelijkbaar met eerdere jaren met een opvallend aantal van 21 notificaties voor pootgoed en minder notificaties voor bloembollen.
− Het aantal notificaties, dat Nederland heeft ontvangen van EU-lidstaten over
zendingen in het interne EU-verkeer betrof 74 in 2014. Daarvan hadden 64
betrekking op de vondst van een EU-quarantaineorganisme, de overige hadden betrekking op het ontbreken of incompleet zijn van het plantenpaspoort.
Bloemisterij
De sector bloemisterij omvat het brede scala van producten voor sierteelt, waarbij
zowel voortkwekingsmateriaal als eindproduct wordt geproduceerd. In de sterk
internationaal georganiseerde productieketens is een nauwe verbinding tussen de
ketenschakels. Belangrijkste bevindingen uit 2014 zijn:
− In 2014 is het aantal onderscheppingen van een schadelijk organisme bij import met 154 beduidend lager dan in voorgaande jaren, met name dankzij een
halvering van het aantal Spodoptera littoralis vondsten.
− Opmerkelijk in 2014 was de vondst van de Japanse trips Thrips setosus bij
een teler van Hydrangea. Dit is de eerste vondst van dit organisme in de EU.
Ook opmerkelijk is de sterke afname van het aantal vondsten van Opogona
sacchari, acht in 2014 ten opzichte van ruim dertig een jaar eerder.
− In het kader van de fytobewaking zijn 413 waarnemingen uitgevoerd op sierteeltbedrijven. In 78 gevallen is een organisme gevonden dat is ingezonden
voor diagnose.
− In 2014 zijn relatief veel monsters genomen in Brugmansia en Solanum jasminoides vanwege eerdere vondsten van Tomato apical stunt viroid in deze
gewassen. Hieruit blijkt dat beide gewassen nog steeds in belangrijke mate
zijn geïnfecteerd.
− Bij export is, in tegenstelling tot in voorgaande jaren, het aantal afkeuringen
wegens schadelijke organismen sterk gedaald, evenals het aantal afkeuringen
om administratieve redenen. Strengere controles lijken hier hun vruchten af te
werpen.
Groenten en fruit
De sector groenten en fruit betreft productie in volle grond en in kassen, met productieketens van zaadproductie tot teelt van eindproducten, waarbij in elke ketenschakel import, handel en export plaatsvindt. Belangrijkste bevindingen uit 2014
zijn:
− In 2014 is het aantal intercepties van quarantaineorganismen bij importinspectie afgenomen ten opzichte van 2013, van 191 naar 145. Deze afname

Pagina 9 van 155

FYTOSIGNALERING 2013

−

−
−
−
−

SAMENVATTING

wordt veroorzaakt door een sterke afname van onderscheppingen Phyllosticta
citricarpa (Citrus Black Spot).
Vanaf 1 oktober 2014 is de paprikasnuitkever (Anthonomus eugenii) voor de
gehele EU gereguleerd voor alle gewassen en is uitroeiing verplicht. Vooruitlopend daarop is een survey uitgevoerd waarin 169 insecten zijn gevonden.
Het aantal vondsten van Xanthomonas fragariae in uitgangsmateriaal van
aardbei is verder teruggelopen tot dertien in 2014.
In 2014 hebben acht telers zich gemeld met een besmetting met Clavibacter
michiganensis.
In het kader van de fytobewaking zijn 549 waarnemingen gedaan op groente
en fruitbedrijven
Bij export is het aantal afkeuringen enorm gedaald ten opzichte van 2013,
met name wegens minder administratieve fouten.

Akkerbouw
Karakteristiek voor de situatie in de akkerbouw is de voortdurende inspanning die
nodig is ter bestrijding van een klein aantal belangrijke quarantaineorganismen in
de (poot)aardappelteelt. Het gaat daarbij vooral om aardappelmoeheid (AM), Meloidogyne chitwoodi, bruinrot, ringrot en wratziekte. Ook in 2014 is uitvoering
gegeven aan de gedetailleerde EU-regelgeving ter bestrijding van deze aantastingen. De belangrijkste bevindingen in de akkerbouwsector in 2014 zijn:
− Het beeld van de import van consumptieaardappelen is gelijk aan vorige jaren.
− Het onderzoek naar bruinrot in het oppervlaktewater heeft in 2014 geleid tot
één nieuw beregeningsverbodsgebied.
− Voor het vijfde opeenvolgende jaar is geen bruinrot aangetroffen in de integrale toetsing van pootaardappelen.
− In 2014 is geen ringrot aangtroffen. Dit wijst erop dat de preventieve aanpak
vanuit de pootgoedketen en de overheid, zijn vruchten afwerpt.
− Het aantal percelen waar M. chitwoodi/fallax is geconstateerd was in 2014 met
38 respectievelijk twee vondsten hoger dan ooit.
− De met AM besmet verklaarde oppervlakte blijft vrijwel constant sinds 2011.
− In 2014 zijn vondsten gedaan van PSTVd in kweekmateriaal voor aardappelen. Naar aanleiding hiervan is een grootschalig onderzoek uitgevoerd in en
met de kweeksector. De vondsten hebben geleid tot het versterken van het
preventie- en bemonsteringsprogramma voor dit viroïde in de kweeksector.
Bloembollen
De bodemgebonden teelt in de volle grond in de bloembollensector brengt specifieke verspreidingsrisico’s met zich mee. Daarbij hebben de verscheidene bloembollensoorten deels hun eigen problematiek van ziekte en plagen. Tegelijkertijd
vinden Nederlandse bloembollen een wereldwijde afzet. Deze combinatie van factoren brengt een grote uitdaging met zich mee voor de sectororganisaties, BKD en
de NVWA. De hoogtepunten uit 2014 zijn:
− In 2014 is de Fytorichtlijn aangepast aan de AM richtlijn, hetgeen betekent dat
er bloembollen binnen de EU-lidstaten in het verkeer kunnen worden gebracht
die niet afkomstig zijn van AM-vrij bevonden percelen. Omdat derde landen
wel eisen dat bloembollen afkomstig zijn van AM vrijbevonden percelen, wordt
een goede tracking en tracing van partijen noodzaak.
− Het aantal besmettingen met Ditylenchus dipsaci was in 2014 veel hoger dan
voorgaande jaren vanwege de zachte winter. In combinatie met beperkingen
in de toepassing van grondontsmetting, is eind 2014 de huidige aanpak geëvalueerd en is een voorstel uitgewerkt voor een meer preventieve aanpak
vanaf 2015.
Pagina 10 van 155
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Wat betreft de export naar derde landen zijn eerste stappen gezet om tot een
ketengerichte benadering in de leliesector te komen waarin virusvrij uitgangsmateriaal het uitgangsunt is. Gestart is met ArMV en SLRSV voor China.
De trend in afname van het aantal afkeuringen bij exportinspectie over de
afgelopen jaren heeft zich in 2014 niet voortgezet. Het aantal afkeuringen op
schimmels is gestegen ten opzichte van 2013 en het aantal afkeuringen op
nematoden was ongeveer dubbel zo hoog als in voorgaande jaren. Daarentegen is het aantal afkeuringen op grond afgenomen.

Boomkwekerij en groene ruimte
De sector boomkwekerij is nauw verweven met bossen, tuinen, parken en al dan
niet openbaar straatgroen in de zogenaamde groene ruimte. In de boomkwekerij
en de groene ruimte komen dezelfde ziekten en plagen voor met wederzijdse risico’s op besmetting. De belangrijkste ontwikkelingen in de groene ruimte en de
boomkwekerijsector in 2014 zijn:
− Een eerste vondst van Xyllella fastidiosa in Italië eind 2013, betekende het
instellen van Europese noodmaatregelen, waarin een surveyverplichting is opgenomen. Bij de survey uitgevoerd in 2014, is Xylella fastidiosa gevonden in
uit Midden-Amerika geïmporteerde koffieplanten.
− Tijdens een fytobewakingsinspectie werd een mogelijk uitvlieggat van een
boktor geconstateerd in een Chaenomeles plant met herkomst China. De
exacte soort boktor kon niet worden vastgesteld.
− Strengere eisen van het Verenigd Koninkrijk voor platanen in verband met
Ceratocystis platani waardoor niet langer export van platanen mogelijk was
naar dit land. Mede door inzet van Naktuinbouw is een systeem van tracking
en tracing opgezet zodat aan de eisen kon worden voldaan.
− Het afgelopen jaar zijn geen nieuwe uitbraken van Aziatische boktorren geweest. Wel blijft de monitoring doorgaan in de gebieden waar de afgelopen jaren uitbraken zijn geweest om er zeker van te blijven dat de Aziatische boktorren inderdaad zijn uitgeroeid. Bij deze monitoringsinspecties zijn geen Aziatische boktorren gevonden.
− Voor monitoring op dennenhoutaaltjes zijn monsters genomen en onderzocht.
Er zijn geen dennenhoutaaltjes (Bursaphelenchus xylophilus) aangetroffen.
Houtige producten
Het grote aantal vondsten van levende organismen en de constateringen dat verpakkingshout afkomstig uit Azië niet voorzien is van een correct merkteken, illustreren dat deze categorie nog steeds de grootste bedreiging vormt voor de groene ruimte in Nederland. Belangrijkste resultaten van 2014 zijn:
− Importinspecties van verpakkingshout van steenproducten uit China leiden
niet tot een daling van het aantal afgekeurde partijen. In een pilot project
werken Nederland en China daarom gezamenlijk aan meer controle op gebruik
van correct gemerkt verpakkingshout.
− In de monitoring van verpakkingshout van andere producten zijn beduidend
minder afkeuringen. Importeisen voor houtige producten zijn in 2014 verder
aangescherpt. In 2014 is meer gebruik gemaakt van vallen voor monitoring
van de essenprachtkever en de boktor Monochamus.
− Nieuwe risicostromen van houtige producten zijn in 2014 in beeld gekomen,
waarvoor aanvullende acties noodzakelijk zijn.
Diagnostisch fytosanitair jaaroverzicht
Dit jaar bevat het Rapport fytosanitaire signaleringen voor het eerst een ‘Diagnostisch fytosanitair jaaroverzicht’. Het NRC van de NVWA richt zich op diagnostische
activiteiten en de ontwikkeling, validatie en implementatie van detectie- en identiPagina 11 van 155
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ficatiemethoden, met name voor quarantaineorganismen en organismen die nieuwe bedreigingen vormen. Het hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over nieuwe
vondsten, trends op het gebied van diagnostiek en nieuwe methoden en ontwikkelingen op onderzoeksgebied. Belangrijkste bevindingen zijn:
− In 2014 zijn ruim 9.000 diagnoses uitgevoerd aan monsters uit inspecties,
verificatiemonsters van andere laboratoria en directe inzendingen van bedrijven en particulieren.
− Hierbij is een groot aantal verschillende organismen geïdentificeerd en zijn
veel verschillende gewassen getoetst. Dit maakt het diagnosewerk zeer divers
waarbij routinematige verrichtingen beperkt voorkomen. Deze worden hoofdzakelijk door de keuringsdiensten uitgevoerd.
− Aan diagnoses worden steeds hogere eisen gesteld, waarbij (indien aanwezig)
gevalideerde toetsen toegepast moeten worden in verband met accreditatieen protocolverplichtingen. Daarnaast zijn er steeds meer toetsen beschikbaar.
Hierdoor worden diagnoses steeds complexer en tijdrovender.
Pest Status
In vergelijking met 2013 waren er in 2014 drie wijzigingen ten aanzien van de
pest status van in de EU gereguleerde organismen:
− Van transient naar absent: Thaumatotibia leucotreta
− Van absent naar transient: Ralstonia solanacearum ras 1 (Curcuma)
− PSTVd: van transient naar absent for Dahlia en tomaat. Voor aardappel (veredeling) van absent naar transient.
Voor niet EU-gereguleerde organismen is één opmerkelijke vondst gerapporteerd.
Van absent naar transient: Thrips setosis (NB heeft geen Q-status).
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1

Inleiding

1.1

Fytosanitaire signaleringen
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt als National Plant
Protection Organization (NPPO) toezicht op de plantgezondheid in Nederland. Het
doel is om de aanwezigheid van schadelijke organismen die zijn gereguleerd te
voorkomen of tegen te gaan. Organismen kunnen zijn gereguleerd op grond van
EU-richtlijn 2000/29/EG (quarantaineorganismen) of 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 verantwoordelijk voor de
fytosanitaire veiligheid. De NVWA controleert dit met inspecties bij import, export,
EU-verkeer, de teelt en in de groene ruimte.
In het Rapport fytosanitaire signaleringen 2014 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. 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 voorkomen. Met het oog op preventie informeert de NVWA de plantaardige sector in casu het bedrijfsleven, de terreinbeheerders en de keuringsdiensten.
Met dit rapport informeert de NVWA tevens de Staatssecretaris van het Ministerie
van Economische Zaken (EZ) over de uitgevoerde activiteiten. De Staatssecretaris
kan aan de hand van de resultaten het beleid bijsturen. Het rapport levert 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 MANCP-rapport is niet als bijlage bij het Rapport fytosanitaire signaleringen 2014 opgenomen. De NVWA publiceert het MANCP-rapport op de
NVWA-website waar de rapporten van voorgaande jaren te vinden zijn. Voorts
publiceert de Europese Commissie de MANCP-rapportages op de EU-website.
Het Rapport fytosanitaire signaleringen vermeldt 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 signaleringen’ verschijnt jaarlijks. Eerdere rapporten, vanaf 2004, zijn beschikbaar op de NVWA-website www.nvwa.nl.

1.2

Het fytosanitaire inspectieprogramma
Onder regie van de NVWA voeren NVWA en de keuringsdiensten in Nederland een
fytosanitair inspectieprogramma uit. Het doel is te voorkomen dat quarantaine(waardige) organismen Nederland binnenkomen en zich verspreiden. Het verspreiden kan niet alleen betrekking hebben op Nederland maar ook binnen de
landen van de EU en naar derde landen. Met derde landen worden alle niet EUlidstaten bedoeld. Het gaat hier om schadelijke organismen die door de betreffende landen als quarantaineorganismen zijn aangemerkt. Hiertoe kunnen ook organismen behoren die in Nederland gevestigd zijn en hier geen quarantainestatus
hebben.
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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 het land kunnen binnenkomen hebben daarin ook een aandeel, maar dit is relatief gering en bovendien niet te vermijden. Het risico van introductie en verspreiding van schadelijke
organismen wordt vooral bepaald door de kwaliteit van werken in plantaardige
productie- en handelsketens. De NVWA en de keuringsdiensten houden toezicht
door inspecties en surveys bij import, in de teelt en EU-interne handel en bij export.
Import
Het grondgebied van de EU-landen geldt in fytosanitaire zin als één gebied. Met
import bedoelen we 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.
Veel plantaardige producten zoals veel soorten snijbloemen, noten, koffie, cacao,
gedroogde of geroosterde producten, conserven en diepgevroren groenten en
fruit, mogen zonder enige beperking worden ingevoerd. Producten die inspectieplichtig zijn worden op de NVWA-website vermeld in het register 'Certificaat- en
inspectieplichtige producten bij import'. Voor invoer van deze producten is dus een
fytosanitair certificaat verplicht. Het betreft 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.
Voor een aantal planten of producten geldt vanwege het hoge fytosanitaire risico
een invoerverbod. Deze planten of producten mogen niet worden ingevoerd in de
EU. Producten waarvoor een invoerverbod geldt, staan op de NVWA-website
www.nvwa.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, consumptieaardappelen, poot- en plantgoed van andere gewassen, bast
van boomsoorten en grond.
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 in derde landen. Als uitgangsmateriaal besmet is met schadelijke organismen, 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.
Ook houdt de NVWA toezicht tijdens de teelt en verwerking van gewassen en in
de groene ruimte in Nederland. Dit toezicht betreft bepaalde organismen op basis
van Europese meldingsverplichtingen, meestal als nasleep van een uitbraak, bijvoorbeeld de boktor Anoplophora of ringrot in aardappelen. Daarnaast kunnen
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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 onderbouwen.
Export
De NVWA ziet tenslotte toe op de fytosanitaire inspecties en certificering door de
keuringsdiensten bij export naar landen buiten de EU 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 niet aanwezig mogen zijn in
de zending. 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, wordt het product afgekeurd, vernietigd, of teruggezonden en ontvangt de Nederlandse overheid een notificatie.
1.3

Afhandeling en registratie van inspecties in CLIENT
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. 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 het Inspectie Beheer Programma (IBP) van de NVWA en de keuringsdiensten.
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, de vondst gemeld
bij de EU-commissie en opgeslagen in Europhyt, waarin de fytosanitaire autoriteiten van de andere EU-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 wordt. Sinds
2009 wordt CLIENT Export gebruikt voor de exportcertificering van pootaardappelen en zaaizaden. Vanaf 2010 is er gebouwd aan CLIENT-applicaties voor andere
sectoren.

1.4

Leeswijzer
De inspectieresultaten van 2014 worden in dit rapport per sector gepresenteerd in
de hoofdstukken 3 tot en met 8 (bloemisterij, groenten en fruit, akkerbouw,
bloembollen, boomkwekerij en groene ruimte, alsmede houtige producten). In een
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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), de Naktuinbouw, de Bloembollenkeuringdienst (BKD) en de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK). Cijfers uit 2014
worden vergeleken met cijfers uit eerdere jaren. Dit om eventuele trends te signaleren en om aan te geven of bepaalde maatregelen effect hebben gesorteerd.
Met ingang van het Rapport fytosanitaire signaleringen 2014 bevat het document
een afzonderlijk hoofdstuk over houtige producten. Omdat de inspanning van de
NVWA op de fytosanitaire maatregelen van verpakkingshout en andere houtige
producten de laatste jaren is toegenomen, is over dit onderwerp een afzonderlijk
hoofdstuk (8) opgenomen, waar voorheen de informatie was opgenomen in
hoofdstuk 7, boomkwekerij en groene ruimte.
Voor de eerste maal is het hoofdstuk Diagnostisch fytosanitair jaaroverzicht opgenomen. In dit hoofdstuk schetst het Nationaal Referentiecentrum (NRC) een beeld
van de technologische en biologische expertise die ingezet wordt voor de fytosanitaire signalering.
Door de invoeging van de nieuwe hoofdstukken 8 en 9, bevat in dit rapport hoofdstuk 10 de actuele pest status van quarantaineorganismen in Nederland.
Aan het einde van dit document is 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 een importerend land, bijvoorbeeld door de vondst van een quarantaineorganisme of door fouten in documenten, dan meldt de autoriteit van het importerende land dit aan de autoriteit van het exporterende land. Deze melding gaat in de
vorm van een notificatie, conform internationale afspraken vastgelegd in de International Plant Protection Convention (IPPC). Notificaties worden wereldwijd gezien als
een belangrijke graadmeter van fytosanitaire veiligheid en worden gebruikt om het
fytosanitaire garantiesysteem doorlopend te evalueren, aan te passen en te verbeteren. De toename van het aantal intercepties bij import kan voor de EU aanleiding
zijn noodmaatregelen te nemen. Omgekeerd kan de toename van het aantal intercepties in een derde land aanleiding zijn om importbeperkende maatregelen te nemen tegen bepaalde Nederlandse producten. In beide gevallen heeft dit rechtstreeks
gevolg voor de handel in Nederland. Daarom is het belangrijk om regelmatig de
balans op te maken en de aantallen notificaties en het bijbehorende aantal vondsten
van quarantaineorganismen te analyseren.
In dit hoofdstuk wordt een korte analyse gepresenteerd van de notificaties bij import en export in 2014. Cijfers van de gehele EU en andere lidstaten worden ook
gepresenteerd. Voor een goede vergelijking van cijfers tussen lidstaten zijn echter
gedetailleerde gegevens nodig, onder andere over importstromen en de organismen
waarop wordt afgekeurd. Op bepaalde producten (van bepaalde herkomsten) wordt
namelijk verhoudingsgewijs vaker een schadelijk organisme gevonden dan op andere producten. Tevens verschillen importstromen tussen lidstaten. Hier beperken we
ons tot het presenteren van de gegevens van de gehele EU, van Nederland en van
de top 10 van EU lidstaten die de meeste notificaties gemeld hebben. Opmerkelijke
wijzigingen in trends tussen lidstaten kunnen aanleiding zijn voor verder onderzoek.
In dit hoofdstuk is, net als in voorgaande jaren, gebruik gemaakt van gegevens uit
de niet-openbare online-database Europhyt waarin de NVWA en de NPPO’s van de
andere EU-lidstaten de notificaties plaatsen en elkaars notificaties kunnen inzien. De
Europhyt database wordt op 1 februari van elk jaar uitgelezen. Notificaties van onderscheppingen in 2014 die na 1 februari 2015 worden ingevoerd, komen niet in de
cijfers voor. Notificaties afkomstig van derde landen gericht aan Nederland, worden
niet in Europhyt geregistreerd, maar worden door de NVWA in een aparte database
opgeslagen. Er is bij het vergelijken van gegevens tussen jaren uitgegaan van de
datum van de interceptie en niet de datum van ontvangst van de notificatie. In veel
gevallen ontvangt Nederland de notificaties enkele maanden na de interceptie.

2.2

Notificaties bij import
Een zending kan worden onderschept om verschillende redenen, zoals de vondst
van één of meer schadelijke organismen, het ontbreken van een certificaat en/of
incorrecte bijschrijvingen op het certificaat. Daarom is het aantal notificaties (=
aantal onderschepte zendingen) altijd lager dan of gelijk aan het totaal aantal ‘redenen’. Het aantal verzonden notificaties door de EU-lidstaten over het jaar 2014 bedroeg 6.863, waarvan 823 door Nederland. Het totaal aantal redenen van onderschepping in 2014 bedroeg 6.960 (ter vergelijking, in 2013 waren dat er 6.623 en in
2012 6.904), waarvan 922 (in 2013 966) door Nederland.
Notificaties vanwege de vondst van schadelijke organismen – Alle EU-lidstaten.
Het aantal Europese notificaties vanwege de vondst van een schadelijk organisme is
in 2014 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor (2.463 ten opzichte van 2.333 in
2013. Zie figuur 2.1). Het Verenigd Koninkrijk heeft de meeste onderscheppingen.
Nederland heeft, zeker in verhouding tot het importvolume, een laag aantal onderPagina 17 van 155
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scheppingen. Dit is in voorgaande jaren nader geanalyseerd en wordt deels veroorzaakt doordat andere landen meer systematisch producten inspecteren waarvoor
geen controle vereist is en deels doordat bij vondsten van schadelijke organismen,
Nederland in de regel alleen afkeurt indien de identiteit van het schadelijk organismen (soort niveau) volledig is bepaald. Voor niet-Europese Tephritidae is deze
voorwaarde losgelaten door Nederland, wat mede een verklaring vormt van de toename van het aantal Nederlandse onderscheppingen voor deze categorie (zie figuur
2.2). Hierbij is overigens niet gekeken naar verschillen in monstergrootte, die mede
een groot effect kan hebben op de trefkans.
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Het aantal onderschepte zendingen bij import vanwege de vondst van een of meer schadelijke
organismen in de periode 2011 - 2014 (top 10 EU lidstaten van 2014). In de legenda zijn de
totalen vermeld van alle lidstaten.

Een belangrijke verklaring voor de toename in 2014 is daarnaast de EU-regulering
van Capsicum vruchten bij import vanaf oktober 2014, vanwege de paprikasnuitkever (Anthonomus eugenii). Hierdoor werden gedurende de laatste maanden van
2014 veel zendingen besmet met Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot)
onderschept, vooral afkomstig uit Ghana en Oeganda. De Europese Commissie heeft
deze landen extra waarschuwingsbrieven gestuurd in 2014.
Dit is onderdeel van het striktere beleid dat EU sinds 2012 voert ten aanzien van
derde landen waarvan veel zendingen met schadelijke organismen worden onderschept. Zo heeft de EU in juni vorig jaar een importverbod ingesteld voor vijf eindproducten uit India (Colocasia - bladgroente, Mangifera - vruchten, Momordica vruchtgroente, Solanum melongena - vruchtgroente, Trichosanthes - vruchtgroente). India heeft op korte termijn haar systeem verbeterd en zal systematisch een
warmwaterbehandeling toepassen voor mango’s. Omdat het inspectoraat van de
Commissie een gunstig oordeel had over de verbetering in India, is het importverbod voor mango’s begin februari 2015 vervroegd opgeheven.
Daarnaast valt de toename van het aantal onderscheppingen in 2014 te verklaren
door het werk van de EU-werkgroep RERI (Response to Emerging Risks at Import).
In deze werkgroep informeren experts van lidstaten en de Europese Commissie
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elkaar regelmatig over onderscheppingen bij import. Hiermee wordt er meer gericht
geïnspecteerd door lidstaten in specifiek product - origine combinaties. Dit betreft
ook veel niet-gereguleerde producten.
De werkgroep RERI kijkt systematisch naar landen waarbij sprake is van meer dan
vijftig onderscheppingen van schadelijke organismen per jaar. Gezamenlijk zijn dertien landen goed voor 69% (1.705 van de 2.463) onderscheppingen van schadelijke
organismen (tegenover 1.566 (67%) in 2013). Ghana voert in 2014 de ranglijst aan
met 313 onderscheppingen (vooral Thaumatotibia leucotreta op Capsicum), terwijl
India nu op een derde plaats staat met 167 onderscheppingen (tegenover 386 in
2013).
Veel van de onderscheppingen van de dertien aandachtslanden betreft Bemisia tabaci (340 in 2014), die voor het merendeel worden onderschept door het Verenigd
Koninkrijk (214). Bemisia tabaci wordt vooral op bladgroente en fruit aangetroffen
(272 in 2014). Het risico van B. tabaci op bladgroente wordt door EFSA als klein
gezien doordat de bladgroenten (vooral Basilicum) waarop B. tabaci wordt aangetroffen geen waardplant zijn van virussen die door B. tabaci worden overgedragen.
Het aantal intercepties op een bepaald product is dus niet per se gerelateerd aan
het daadwerkelijke risico van de ‘pathway’.
Nederland
Voor Nederland is sprake van een aanzienlijke daling in 2014 in het aantal vondsten
van schadelijke organismen (370 ten opzichte van 438 in 2013), die grotendeels
wordt verklaard door een afname van onderscheppingen Phyllosticta citricarpa. Zie
figuur 2.2.
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Top 10 van schadelijke organismen gevonden bij import door Nederland in 2014 en het aantal
vondsten van deze organismen in de periode 2011 – 2014.

De daling van Nederlandse onderscheppingen P. citricarpa wordt veroorzaakt door
een sterke daling van het aantal onderscheppingen in Citrus-zendingen uit ZuidAfrika door Nederland in 2014 (5 in 2014 ten opzichte van 30 in 2013). Deze daling
wordt niet verklaard uit het importvolume. Het totale importvolume van Nederland
is slechts licht gedaald in 2014 (290.000 ton in 2014, tegenover 320.000 ton in
2013 en 282.000 duizend ton in 2012). Oogst 2014 was een relatief droog jaar in
Pagina 19 van 155

FYTOSIGNALERING 2014

NOTIFICATIES

Zuid-Afrika waardoor de schimmel zich moeilijker manifesteert en fungiciden in de
boomgaarden beter werkzaam zijn. Ook zouden de export garanties vanuit ZuidAfrika verbeterd kunnen zijn.
Anderzijds zijn er andere EU-lidstaten die nu meer onderscheppingen van P. citricarpa notificeren (zie figuur 2.3). Deze toename komt vermoedelijk door toegenomen kennis over symptomen en analysetechnieken bij inspecteurs die eind 2013
een training in Nederland hebben gevolgd. In 2013 was sprake van dertig onderscheppingen van Phyllosticta citricarpa uit Zuid-Afrika door Nederland (geheel EU:
35 in 2013, 28 in 2014). In 2014 heeft Spanje dit organisme relatief vaak onderschept (10 maal in 2014 tegenover 0 in 2013). Een verklaring hiervoor is dat sommige van deze onderscheppingen van Phyllosticta citricarpa door Spanje zijn vastgesteld op vruchten zonder symptomen. Op aandringen van Spanje zijn afgelopen
jaar EU-noodmaatregelen ingesteld voor Citrus vruchten uit Zuid-Afrika vanwege
het hoge aantal onderscheppingen voor Phyllosticta citricarpa.
Een belangrijke nieuwkomer voor Nederland in de top 10 is Thaumatotibia leucotreta, die gevonden wordt doordat in oktober 2014 de inspectieplicht voor Capsicum vruchten van kracht is geworden. Nederland vindt ook regelmatig T. leucotreta
op vruchten van Citrus uit Zuid-Afrika (meer dan 60 in 2014), en op Rosa snijbloemen met name uit Oeganda (220 maal) en in mindere mate uit Kenia (45 maal). In
2014 heeft Nederland alleen vondsten op Capsicum genotificeerd, omdat het organisme voor Nederland alleen quarantainewaardig is voor deze vruchtgroente. Indien
regulering voor dit organisme geharmoniseerd wordt in EU verband, moeten ook
vondsten op andere producten genotificeerd worden. Hierdoor kan de import van
citrus uit Zuid-Afrika verder onder druk komen te staan, aangezien andere lidstaten
zoals Spanje nu al afkeuren op T. leucotreta (citrus uit Zuid-Afrika: 20 onderscheppingen in 2014 ten opzichte van één in 2013). Mogelijk is Spanje meer alert geweest op Thaumatotibia leucotreta met de nieuwe regulering van dit organisme in
het vooruitzicht in 2015. Een aantal jaren geleden werd dit organisme ook al regelmatig door Spanje onderschept op Citrus uit Zuid-Afrika.
Tot slot is trend in de top 10 van Nederland aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van
2011 en 2012 (zie figuur 2.2). De niet-Europese Tephritidae staan nu bovenaan,
voornamelijk doordat er een sterke toename is van onderscheppingen van mango’s
(47 onderscheppingen in 2014) afkomstig uit Ivoorkust, Mali en de Dominicaanse
Republiek. Deze toename kan verklaard worden door een intensieve kennisuitwisseling over de inspectiewijze tussen inspecteurs van Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gedurende de afgelopen twee jaar, waarbij de inspectiewijze van mango’s onderling is vergeleken. Als resultaat wordt er meer uniform
genotificeerd. Een andere mogelijke verklaring is dat Nederland niet langer tot op
soortsniveau diagnoses stelt voor de niet-Europese Tephritidae.
De meest opvallende onderschepping door Nederland: Xylella fastidiosa in Coffea
planten uit Costa Rica en Honduras
De meeste notificaties bij import betreffen insecten, aangezien de controles bij import voor het merendeel op basis van visuele inspectie plaatsvindt. Het (standaard)
uitvoeren van een laboratoriumtoets om bijvoorbeeld vast te stellen of virussen
aanwezig zijn is kostbaar en tijdrovend. Wel wordt er steekproefsgewijs toetsing
ingericht van producten waar de NVWA een hogere trefkans vermoedt.
Zo zijn in 2014 Coffea sierplanten uit Costa Rica en Honduras getoetst op besmetting met Xylella fastidiosa, waarbij in de meeste gevallen geen sprake was van visuele symptomen. Dit heeft geleid tot onderschepping van de gereguleerde IAI bacterie Xylella fastidiosa. Dit was een belangrijke onderschepping mede in het licht van
de grote uitbraak van Xylella fastidiosa in Italië die sinds 2013 zeer grote schade
veroorzaakt in olijfgaarden (zie ook hoofdstuk 7).
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Mede naar aanleiding van deze onderschepping vindt in 2015 nadere EU harmonisatie plaats van de import vereisten aan planten voor opplant uit derde landen waar
de bacterie voorkomt.
Trend meest gevonden organismen in EU
Voor de gehele EU zijn er meerdere verschuivingen in de top 10 van meest onderschepte organismen (figuur 2.3). In 2014 is er een sterke daling van het aantal
vondsten van niet-Europese Tephritidae. Dit hangt direct samen met de tijdelijke
importstop van mango’s uit India.
Er is een sterke daling voor Thysanoptera en Liriomyza, die mogelijk direct verband
houdt met de voortdurende druk van de EU op derde landen (vooral in Azië en Afrika) waarbij gedreigd wordt met aanscherping van maatregelen. Derde landen hebben blijkbaar hun export certificering verbeterd, waardoor er minder van deze genera wordt onderschept. Een andere mogelijkheid is dat van deze soorten in derde
landen lager was in 2014 dan in de voorgaande jaren.
Anderzijds is er een voortdurende toename van het aantal onderscheppingen van
Bemisia tabaci. Ook dit lijkt verband te houden met de EU-druk, maar met een omgekeerd effect. EU-lidstaten zijn meer alert bij importinspecties waardoor er meer B.
tabaci wordt onderschept. Zo komt de stijging van 2014 volledig op het conto van
Zweden met 69 onderscheppingen (vooral bladgroenten uit Azië, ten opzichte van 9
in 2013). Zweden heeft bevestigd meer alert te zijn op B. tabaci vooral op verschillende soorten bladgroenten (ook niet-inspectieplichtige). Traditiegetrouw neemt het
Verenigd Koninkrijk de bulk van de Bemisia tabaci onderscheppingen voor haar rekening (217 in 2014 en 216 in 2013).
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Top 10 van schadelijke organismen gevonden bij import door EU lidstaten in 2014 en het aantal
vondsten van deze organismen in de periode 2011 – 2014. In de legenda zijn de totalen vermeld
van alle onderschepte organismen.

Een mogelijke verklaring voor de tegengestelde beweging in het aantal onderscheppingen, is dat detectie van Bemisia tabaci door inspecteurs net iets lastiger is dan
voor Thysanoptera en Liriomyza. Europese inspecteurs hebben de kunst nu enigszins bij elkaar afgekeken, maar voor een aantal derde landen is waarschijnlijk wat
meer lering en kennisuitwisseling nodig.
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Thaumatotibia leucotreta is gestegen naar de vijfde plek in 2014. Dit houdt direct
verband met de regulering van Capsicum per oktober 2014 (zie ook onder Nederland). Formeel is dit organisme nog niet opgenomen in de lijst met gereguleerde
schadelijke organismen van de EU, waardoor sommige lidstaten hier systematisch
op afkeuren bij import en andere lidstaten niet. Formele regulering is aanstaande
waardoor dit organisme naar verwachting in 2015 verder stijgt in de top tien.
Mede vanwege het verschil tussen lidstaten in het aantal onderscheppingen van
Thaumatotibia leucotreta, heeft Frankrijk afgelopen jaar opgeroepen tot meer harmonisatie van de inspectiebemonstering en inspectiewijze door EU lidstaten.
Notificaties vanwege document- en identiteitfouten
In 2014 is het aantal notificaties vanwege documentfouten verder gedaald tot nagenoeg de helft van het aantal in 2011 (zie figuur 2.4). Sinds 2010 besteedt Nederland
extra aandacht aan de documentcontrole op aandringen van de FVO (Food and Veterinary Office), wat hoogstwaarschijnlijk de sterke daling van het aantal notificaties
kan verklaren.
In 2011 is ook gestart met controle op de aanwezigheid van vereiste bijschrijvingen
op het fytosanitaire certificaat. Met ingang van januari 2012 werden ontbrekende
bijschrijvingen ook daadwerkelijk genotificeerd wat heeft geleid tot de piek in notificaties in dat jaar (figuur 2.5). Nederland stuurt vergeleken met andere landen veel
notificaties vanwege het ontbreken van de juiste bijschrijving. Dit hangt mogelijk
samen met de grote importstroom. Daarnaast stuurt Nederland bij het ontbreken
van een correct certificaat altijd een notificatie, ook wanneer in tweede instantie een
correct certificaat wordt aangeleverd. Verscheidene lidstaten hebben aangegeven
niet te notificeren als in tweede instantie een certificaat wordt aangeleverd met een
juiste bijschrijving. Dit kan het relatieve verschil, in verhouding tot het aantal import
zendingen, verklaren tussen de top 4 van notificerende landen.
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Het aantal onderschepte zendingen bij import vanwege document- en identiteitfouten in de
periode 2011-2014 (top 10 EU lidstaten) – exclusief fouten in bijschrijvingen. In de legenda zijn
de totalen vermeld voor de gehele EU.
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Het aantal onderschepte zendingen bij import vanwege incorrecte bijschrijvingen in de periode
2011-2014 (top 10 EU lidstaten). In de legenda zijn de totalen vermeld voor de gehele EU.

Conclusies notificaties bij import in Nederland en EU
Het totaal aantal notificaties is in 2014 licht afgenomen, zowel qua schadelijke organismen, als met documentfouten en incorrecte bijschrijvingen. De aanhoudende
druk van de Europese Commissie op derde landen op het aantal onderscheppingen
van schadelijke organismen, speelt hierbij zeker een rol.
Een belangrijke les van de afgelopen jaren is het belang van kennisuitwisseling tussen inspecteurs van diverse lidstaten. Zo hebben andere lidstaten kunnen leren van
de Nederlandse kennis op het gebied van symptomen van Phyllosticta citricarpa
tijdens een workshop eind 2013. Hierdoor hebben deze lidstaten direct meer zendingen onderschept in 2014. Omgekeerd hebben Nederlandse inspecteurs afgelopen
jaren kunnen leren van de mango-inspecties in Frankrijk, waardoor er meer onderscheppingen zijn van niet-Europese Tephritidae door Nederlandse inspecteurs. Ook
de toename in het aantal Bemisia tabaci onderscheppingen door EU-lidstaten lijkt
hier direct verband mee te houden.
Dit laatste pleit voor continuering van actieve uitwisseling van inspectie-ervaringen
tussen lidstaten. De kracht hiervan is dat lidstaten hiertoe zelf het initiatief nemen
waarbij on-the-spot bij elkaar in de keuken wordt gekeken met ervaren inspecteurs.
Derde landen zouden ook meer betrokken kunnen worden bij deze uitwisseling. De
kunst is om dit laagdrempelig en praktisch te houden direct gericht op inspecteurs
en real-life zoals inspecties bij (lucht)havens, veilingen en kwekers. Ook zou er nagedacht kunnen worden over meer harmonisatie van de monstergrootte en inspectiewijze bij import, zoals voorgesteld door Frankrijk.
Afgezien hiervan moet worden opgemerkt dat de aantallen notificaties vooral een
indicatie vormen voor de kwaliteit van de export certificering door derde landen. De
cijfers geven onvoldoende inzicht in hoeverre daadwerkelijk belangrijke schadelijke
organismen effectief buiten de deur zijn gehouden. Dit komt omdat EU-lidstaten de
controles primair visueel hebben ingericht.
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Aanvullende instrumenten zijn nodig, zoals fytobewaking import, waarbij steekproefsgewijs zendingen na import worden gevolgd, bijvoorbeeld na opplant. Maar
ook meer gericht toetsen of destructief bemonsteren kan een belangrijke aanvullende controle methodiek zijn. Dit is enige jaren geleden gebleken bij de import van
Japanse esdoorns uit Azië in verband met Anoplophora chinensis, en is nog steeds
zo vastgelegd in de noodmaatregelen (2012/138/EG).
Het incident met Xylella fastidiosa op Coffea planten, waarbij planten zonder symptomen zijn onderschept met een voor Europa uitermate belangrijk gereguleerd
schadelijk organisme, laat zien dat het kan helpen om meer gebruik te maken van
laboratorium toetsing en andere methoden om schadelijke organismen te kunnen
vaststellen.
2.3

Notificaties bij export vanuit Nederland

2.3.1

Onderscheppingen door derde landen
Bij export worden zendingen geïnspecteerd en/of getoetst op aanwezigheid van
organismen die in het land van bestemming gereguleerd zijn. Ondanks de exportinspecties voldoen niet alle geëxporteerde producten aan de eisen van het land van
bestemming. In 2014 ontving Nederland 220 notificaties om verschillende redenen
(tabel 2.1). Dit is minder dan in 2013, maar ongeveer gelijk aan het aantal notificaties in 2012. Vooral het aantal vondsten van schadelijke organismen is sterk afgenomen, van 164 naar 64. Voor een deel wordt dit verklaard door het in augustus
2014 ingestelde invoerverbod voor een groot aantal producten naar Rusland. Voorheen ontving Nederland regelmatig notificaties uit Rusland, in 2014 slechts een enkele. Daarnaast werden vorig jaar veel zendingen paprikavruchten afgekeurd door
Nieuw-Zeeland. Inmiddels is de export naar dit land gestopt.
Een aantal notificaties uit derde landen heeft betrekking op producten met een andere herkomst dan Nederland (tabel 2.1). Het gaat om producten die via Nederland
worden doorgevoerd naar andere landen, maar waarvoor Nederland wel de fytosanitaire garantie geeft, met de afgifte van een export certificaat of met de afgifte van
een re-export certificaat. Het onderscheid tussen herkomst Nederland en andere
herkomst landen is in feite vooral relevant als het gaat om vondsten van organismen, omdat het iets zou kunnen zeggen over de pest status van deze organismen in
Nederland.
Ook in 2014 ontving Nederland van de Verenigde Staten met enige regelmaat overzichten van vondsten van schadelijke organismen. Dit jaar betrof het in totaal 1.242
vondsten. Omdat deze meldingen niet als formele notificaties worden verstuurd, zijn
deze niet opgenomen in het overzicht van ontvangen notificaties.

Tabel 2.1.

Aantal door derde landen onderschepte zendingen afkomstig uit Nederland.
Reden voor notificatie

Vondst organisme totaal
Waarvan origine Nederland

Aantal notificaties per jaar
2012

2013

2014

102

164

64

53

86

53

Grond

9

7

7

Verboden product

7

64

65

Voldoet niet aan ISPM 15

13

37

33

Overig

83

83

51

Totaal

214

326

220

Hieronder wordt verder ingegaan op de notificaties naar aanleiding van de vondst
van een schadelijk organisme, de meest voorkomende redenen van een notificatie.
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Vondsten schadelijke organismen door derde landen, met uitzondering van de VS, in producten
geëxporteerd uit Nederland in 2014.
Aan-

Land van bestemming

Productklasse

Product

Schadelijk organisme

Wit-Rusland

groenten en fruit

Citrus

Ceratitis capitata

tal
1

EU Qstatus
Nee

China

bloembollen

Lilium oriental

Arabis mosaic virus

3

IIAII

Costa Rica

jonge planten

Aechmea fasciata

Decoceras sp. (Slakken)

1

Nee

Egypte

pootaardappelen

Solanum tuberosum

Alternaria solani

4

Nee

pootaardappelen

Solanum tuberosum

Helminthosporium solani

5

Nee

pootaardappelen

Solanum tuberosum

Streptomyces scabies

1

Nee

pootaardappelen

Solanum tuberosum

Phoma spp.

2

Nee

pootaardappelen

Solanum tuberosum

Phytophthora infestans

1

Nee

bloembollen

Lilium Bulbs

1

IIAII

1

Nee

1

IIAII

1

Nee

1

IAII

Indonesië

jonge planten
jonge planten

Israël

Japan

Korea

Rubus Sp. and Fragaria
sp.
Rubus Sp. and Fragaria
sp.

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)
Pseudomonas syringae
pv syiringae
Raspberry ring spot
nepovirus
Pseudomonas.syringae.
pv syringae
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus?

jonge planten

Rubus idaeus

pootaardappelen

Solanum tuberosum

pootaardappelen

Solanum tuberosum

Helmintosponium solani

1

Nee

bloembollen

Iris

Tobacco Ringspot Virus

1

Nee

groenten en fruit

Rubus

Acyrthosiphon rubi

1

Nee

groenten en fruit

Brassica oleracea

Delia radicum

8

Nee

jonge planten

Dicentra

Meloidogyne chitwoodii

1

IAII

bloembollen

Hyacinth

Tobacco rattle virus

2

Nee

bloembollen

Lilium

Arabis mosaic virus

1

IIAII

bloembollen

Narcissus and Anemone

Tobacco rattle virus

1

Nee

bloembollen

Tulip

Arabis mosaic virus

2

IIAII

Solanum tuberosum

Fusarium spp.

1

Nee

Solanum tuberosum

Helminthosporium solani

1

nee

Marokko

consumptie aardappelen
pootaardappelen

Noorwegen

jonge planten

Begonia rex

Duponchelia fovealis

1

Nee

jonge planten

Dracaena surculosa

Tospovirus

4

Nee

zaad

Helianthus sp.

Sunflower Seed Weevils

1

jonge planten

Carpinus betulus and
Fagus sylvatica

insects

1

jonge planten

Dianthus sp.

Uromyees dianthi

1

Nee

1

IIAII

1

Nee

2

Nee

5

Nee

Tenebrionidae beetle

1

Nee
IAII

Libanon

Peru
Russische Federatie
Saoedi-Arabië

boomkwekerij

Prunus domestica

bloembollen

Tulip

jonge planten

Physalis

pootaardappelen

Solanum tuberosum

Trinidad & Tobago
Turkije

Oekraïne
Totaal

Xanthomonas arboricola
pv. Pruni
Botrytis tulipae
FranklinielIa occidentalis
Perg.
Fusarium spp.

jonge planten

Dypsis lutencens

Meloidogyne spp.

1

stekken

Pelargonium sp.

Ralstonia solanacearum

1

IAII

stekken

Chrysanthenum

1

IIAI

boomkwekerij

Picea pungens

1

IAII

potplanten

divers

1

Nee

Chrysanthenum stem
necrosis virus
Meloidogyne spp.
FranklinielIa occidentalis
Perg.

66

Opvallend is verder het aanhoudend grote aantal meldingen van verboden producten. De NVWA probeert de wetgeving van derde landen op dit gebied goed in de
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gaten te houden, maar het is moeilijk om volledig op de hoogte te zijn en te blijven.
Voor een deel heeft dit te maken met onduidelijkheid in wetgeving, vooral als er
sprake is van landen die werken op basis van invoervergunningen. In het oog lopend is ook het grote aantal meldingen van verboden producten uit de VS, 55. Uit
nadere analyse bleek dat het in veel gevallen strikt genomen niet ging om de import
van verboden producten, maar om producten die niet voldeden aan de eisen (bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van de bijschrijving, of de aanwezigheid van
grond, etc). De VS is aangesproken op het zorgvuldig formuleren van de reden van
afkeuring.
De notificaties geregistreerd als ‘overig’ betreffen meldingen vanwege administratieve fouten, zoals het ontbreken van een certificaat, een onjuiste bijschrijving of
onjuiste beschrijving van de zending. Dit aantal is behoorlijk afgenomen vergeleken
met voorgaande jaren.
2.3.2

Notificaties vanwege de vondst van schadelijke organismen
In totaal is 66 maal een schadelijk organisme gevonden. De meeste van deze organismen hebben geen quarantaine status in de EU. Als sprake is van organismen met
een quarantaine status in de EU wordt actie ondernomen. Zo is bij de vondst door
Noorwegen van Xanthomonas arboricola pv pruni op planten voor opplant van Prunus domestica onmiddellijk gereageerd, omdat dit een eerste vondst van deze bacterieziekte in Prunus domestica zou betekenen. Uit nader onderzoek is gebleken dat
er waarschijnlijk een fout is gemaakt in Noorwegen. Hierover wordt intensief contact
onderhouden met de Noorse autoriteiten.
Zorgelijk is de toename van het aantal vondsten van Meloidogyne in verschillende
planten bestemd voor opplant (Dicentra, Picea, Dypsis). Meloidogyne chitwoodii en
M. fallax zijn beiden gereguleerd in de EU als een IAII organisme. Er gelden echter
alleen bijzondere eisen voor aardappel. Bekend is dat deze organismen voorkomen
in Nederland. Mogelijk moet voor export van planten bestemd voor opplant naar
derde landen een beter garantiesysteem worden ontwikkeld.
Het aantal onderscheppingen in pootaardappelen was dit jaar groot (21). Weliswaar
waren dit voornamelijk vondsten van organismen die wij beschouwen als kwaliteitsorganismen, maar diverse derde landen beschouwen deze organismen als een quarantaineorganisme, waarvan Nederland moet garanderen dat ze niet voorkomen op
de pootaardappelen. Het aantal vondsten in bloembollen was dit jaar twaalf, in alle
gevallen ging het om vondsten van een virus. Er wordt met de betrokken derde
landen intensief contact onderhouden om te voorkómen dat deze vondsten tot problemen leiden bij export van producten uit Nederland.

2.3.3

Onderscheppingen door EU-lidstaten in intern verkeer
EU-lidstaten stuurden elkaar 254 (2013: 376, 2012: 410) notificaties over producten in het interne verkeer, waarvan 141 (2013:172) voor de vondst van een EUquarantaineorganisme. Producten uit Nederland werden relatief het meest onderschept door andere lidstaten: 74 (2013: 54, 2012: 96) notificaties, waarvan 64
(2013: 43, 2012: 41) vanwege de vondst van een EU-quarantaineorganisme (tabel
2.3). De overige hadden betrekking op het ontbreken of incompleet zijn van het
plantenpaspoort.
Voor Nederland betrof de meest zorgwekkende onderschepping in 2014 de bacterie
Xylella fastidiosa in Coffea planten afkomstig uit Costa Rica, ondermeer als onderdeel van de fytobewaking. Nederland heeft andere lidstaten geïnformeerd over
doorgeleverde deelzendingen van de besmet bevonden partijen. Verscheidene lidstaten hebben deze deelzendingen getraceerd die afkomstig waren van grotere zendingen uit Costa Rica. Deze deelzendingen zijn getoetst door de betreffende lidstaten en positief bevonden.
Er waren net als in voorgaande jaren relatief veel notificaties door Verenigd Koninkrijk vanwege de vondst van Bemisia tabaci (tabel 2.3). Deze vondsten worden voorPagina 26 van 155
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namelijk gedaan op pot- en kuipplanten (onder andere Euphorbia pulcherrima, Hibiscus sp., Dipladenia en Nerium oleander). Bemisia tabaci komt voor in een groot
deel van de EU en is niet EU-breed gereguleerd, met uitzondering van niet-Europese
populaties in verband met mogelijk introductie van virussen die door B. tabaci kunnen worden overgedragen. Verenigd Koninkrijk valt echter onder de beschermde
gebieden voor B. tabaci en producten die naar dit land worden verhandeld, moeten
vrij zijn van deze soort. Genoemde potplanten vallen niet onder de plantenpaspoortplicht en de NVWA controleert dus ook niet of deze producten vrij zijn van B.
tabaci voordat ze binnen de EU worden verhandeld.
Het aantal onderscheppingen van Phytophthora ramorum in 2014 is gestegen (16)
in vergelijking met voorgaande jaren (vijf in 2013). Sinds 2002 gelden in de EU
noodmaatregelen. Vermoedelijk spelen latente infecties hier een rol. Bij inspectie in
Nederland zien de planten er gezond uit, maar krijgen later pas symptomen. De
huidige EU-regelgeving, die twee veldinspecties per groeiseizoen eist, is waarschijnlijk onvoldoende om alle besmettingen te ontdekken op boomkwekerijen. Een PRA is
opgesteld in een internationaal consortium en deze PRA is geëvalueerd door EFSA.
Naar verwachting zullen de huidige noodmaatregelen de komende jaren besproken
worden in EU-verband, waarbij meerdere opties mogelijk zijn. Minder strenge of
juist strengere maatregelen voor handel in de waardplanten van P. ramorum.
De notificatie van Aphelenchoides sp. door Polen is vastgesteld in verpakkingshout
van origine uit Portugal.
Tabel 2.3

Vondsten schadelijke organismen in producten uit Nederland door andere EU lidstaten
(notificaties intern verkeer).
Land van bestemming

Schadelijk organisme

Oostenrijk

Plum pox virus (herkomst Servië)

1

Opogona sacchari

1

IAII

1

2002/757

Q-status EU
IIAII

Finland

Phytophthora ramorum

België

Phytophthora lateralis

1

?

Slowakije

Pepino mosaic virus

1

2004/200

Xylella fastidiosa (Costa Rica)

1

2014/497

Phytophthora ramorum

1

2002/757

Bemisia tabaci

1

IB

Erwinia amylovora

1

IIB

Duitsland

Xylella fastidiosa (Costa Rica)

2

2014/497

Estonia

Phytophthora ramorum

4

2002/757

Cyprus

Opogona sacchari

1

IAII

Ierland

Phytophthora ramorum

5

2002/757

Italië

Xylella fastidiosa (Costa Rica)

1

2014/497

Pepino mosaic virus

2

2004/200

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Bemisia tabaci

30

IB
2002/757

Phytophthora ramorum

1

Clavibacter m. subsp. michiganensis

1

IIAII

4

2002/757

3

?

Letland

Phytophthora ramorum

Polen

Aphelenchoides sp. (WPM – PT)

Totaal

2.3.4

Aantal

64

Conclusies notificaties door derde landen en EU-lidstaten
Over het geheel genomen zijn erg geen grote wijzigingen in het aantal notifcaties
dat Nederland heeft ontvangen ten opzichte van voorgaande jaren. Met name de
exportgaranties voor bloembollen en aardappelen vergen continue aandacht richting
derde landen. Voor intern verkeer vormen de garanties voor Phytophthora ramorum
een groot zorgpunt. Naar verwachting worden op termijn de noodmaatregelen
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(2002/757/EG) ingetrokken, maar permanente regulering voor boomkwekerij producten ligt wel voor de hand. Het is nuttig te onderzoeken hoe de Nederlandse garanties ten aanzien van Phytophthora ramorum kunnen worden verbeterd.
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Bloemisterij

De sector bloemisterij omvat zowel de handel als productie van siergewassen, van
teeltmateriaal (stek, zaad, jonge planten) tot materiaal bestemd voor de consument
(potplanten, snijbloemen, vaste planten, kuip- en terrasplanten, perkplanten, etc.).
Tabel 3.1

De omvang van import van sierteelt omvat:
Sierteelt (stelen, stek),

Jaar

in mld stuks

2010

7,4

2011

7,5

2012

7,6

2013

7,6

2014

7,8

Bron: IBP

Snijbloemen en stek zijn qua aantallen ongeveer gelijk verdeeld

De productie van teeltmateriaal is sterk internationaal georganiseerd. Vanuit hoogwaardig materiaal uit Nederland, vindt in diverse regio’s in de wereld (vooral Afrika
en Midden-Amerika) de grootschalige productie van stekmateriaal plaats.
Vrij vanwege RC
220.000

Inspecties

200.000
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Figuur 3.1
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Inspecties, uitgevoerd en vrijgevallen, in de bloemisterij over de jaren 2010 - 2014.

In het algemeen gebeurt dit op bedrijven die onderdeel zijn van het Nederlandse
moederbedrijf. Het moederbedrijf importeert het stekmateriaal en zet het product af
aan kwekers in Nederland en in een groot aantal andere landen. Door de sterke
verbinding van de schakels in de keten, komen in dit traject slechts zelden problePagina 29 van 155
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men naar boven. In voorkomende gevallen is meestal snelle tracering mogelijk.
Voor consumptief product bestaat deels, met name voor snijbloemen, eenzelfde
structuur maar de verbanden zijn vaak losser. Andere producten kennen vooral veel
variatie in de wijze waarop de ketens in de kolom georganiseerd zijn, er komen allerlei varianten voor. Verder is Nederland een grote leverancier van voortkwekingsmateriaal voor sierteelt voor de EU-landen en ook daarbuiten.
In 2014 werden circa 204.000 importinspecties in bloemisterijproducten aangevraagd (inclusief boomkwekerij). Daarvan werden er ongeveer 104.500 uitgevoerd,
terwijl er circa 99.500 vanwege ‘reduced checks’ vrij vielen, dat wil zeggen dat er
geen fysieke inspectie heeft plaats gevonden. ‘Reduced checks’ (RC) is het systeem
dat de EU hanteert om voor consumptief materiaal (groenten en fruit zowel als sierteelt) niet iedere zending, maar een percentage daarvan te inspecteren. Wanneer
een bepaald product uit een bepaald land (een ‘combinatie’) een gunstige track record heeft dan wordt voor die combinatie een minimum inspectiepercentage vastgesteld. Afhankelijk van het aantal zendingen dat per jaar van die combinatie naar de
EU geëxporteerd wordt en het aantal en soort aangetroffen organismen (hoog of
lager risico) kan een RC-percentage tussen 3 en 75 vastgesteld worden. Wel wordt
van iedere zending het fytosanitaire document gecontroleerd. Het percentage is een
minimum, men mag meer zendingen inspecteren. De grafiek (figuur 3.1) toont de
ontwikkeling van aantal inspecties over de afgelopen jaren.
3.1
Tabel 3.2

Samenvatting inspectieresultaten
Samenvatting inspectieresultaten voor EU-quarantaine organismen en nationaal Q-waardige
organismen in de bloemisterij in 2014 (aantallen besmette partijen).
Organisme

Bemisia tabaci (niet-

Q-status

Import

Import

Teelt

Planten-

snijbloemen

planten en

(aantal

paspoort

stekken

bedrijven)

IAI

4

6

Cicadellidae

IAI

1

1

Helicoverpa zea

IAI

2

Europees)

Liriomyza huidobrensis
Liriomyza sativae

IIAII
IAI

51

1

2

3

Liriomyza spp.

1

Liriomyza trifolii

IIAII

Opogona sacchari

IAII

Puccinia horiana

IIAII

1

Radopholus similis

IIAII

2

Ralstonia solanacearum race 1
Scirtothrips dorsalis

18
6

2

IAII

2

Q-waardig

1

Spodoptera frugiperda

IAI

Spodoptera littoralis

IAII

49

Spodoptera litura

IAI

1

Thrips palmi

IAI

9

Totaal

Export

1

138

3

16

1*

11

4

3

* Dood eipakket
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Import
Met 154 onderscheppingen van een schadelijk organisme ligt het niveau beduidend
lager dan de drie voorgaande jaren (zie figuur 3.2).

Onderscheppingen

250

235

231

234

200
154
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123
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Figuur 3.2
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Onderscheppingen EU-quarantaineorganismen bij import in de sector sierteelt.

Onderscheppingen uitgangsmateriaal
35
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Figuur 3.3
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Onderscheppingen EU-quarantaineorganismen bij import in de sector sierteelt,
uitgangsmateriaal.
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Naar de oorzaak van de daling is geen specifieke analyse gedaan, maar de daling
kan samen hangen met een verbetering in het export-systeem in landen van herkomst door de aanhoudende druk van de Europese Commissie op deze landen (zie
ook hoofdstuk 2 notificaties).
De daling doet zich over vrijwel de hele linie voor, waarbij de daling van vondsten
van Spodoptera littoralis (van 97 naar 49) de grootste bijdrage levert.
In uitgangsmateriaal was het aantal onderschepping ook lager dan in de drie voorgaande jaren (figuur 3.3).
Spodoptera cosmioides
In oktober 2014 werd op een partij Dracaena marginata uit Costa Rica bestemd voor
opplant een rups aangetroffen van Spodoptera cosmioides. Deze mottensoort komt
voor in tropisch Midden- en Zuid-Amerika, van Costa-Rica tot in Brazilië en
Argentinië. Brazilië beschouwt dit organisme als een belangrijke plaagsoort op
economisch belangrijke gewassen als soja, katoen, pinda, ricinus, ui en mais. Verder
is S. cosmioides onder andere bekend van basilicum en is ze bij import onderschept
op onder meer asperge, momordica, druif en de potplant Zamioculcas. Oudere
literatuur noemt ook tomaat en paprika als waardplant. Spodoptera cosmioides is
echter pas in 1997 als aparte soort erkend, waardoor meldingen over waardplanten
en schade door Spodoptera-soorten van voor die datum onzeker zijn.
Op basis van temperatuurgegevens is de NVWA bij de risico-inschatting tot de
conclusie gekomen dat S. cosmioides zich in warmere delen van Europa
waarschijnlijk kan vestigen. Vergelijking met gegevens over bestaande
rupsenplagen in Nederland, zoals de Turkse mot en de Floridamot, geeft verder aan
dat ze zich in Nederland waarschijnlijk buiten niet (permanent) kan vestigen maar in
kassen wel. Gezien de mogelijke schade en vestigingskans in de EU-landen is
besloten deze soort Q-waardig te maken op plantmateriaal bestemd voor opplant.
De recent uitgekomen EPPO-studie met betrekking tot import van tomatenvruchten
komt tot een vergelijkbare conclusie omtrent het risico van deze en enkele andere
Spodoptera-soorten. Spodoptera cosmioides is nauw verwant aan de vier
Spodoptera-soorten die reeds in de EU zijn gereguleerd.

Foto 3.1 - 3.2

3.3

Spodoptera cosmioides rups en volwassen mannetje (bron NVWA).

Teelt
De Japanse trips, Thrips setosus
Bij een Hydrangea-teler werd in september 2014 een aantasting van Thrips setosus
(foto’s 3.3 en 3.4) vastgesteld. Deze vondst in Europa was opmerkelijk, omdat deze
trips in de laatste dertig jaar niet gemeld is in relatie tot internationale handel. De
trips bleek minstens een jaar op het bedrijf aanwezig te zijn. De soort werd niet
alleen in het gewas, maar ook rondom het perceel aangetroffen. De soort heeft een
groot aantal waardplanten en vormt niet alleen een risico door de directe schade die
ze kan veroorzaken maar ook omdat de soort bekend is als vector van het tomatenPagina 32 van 155
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bronsvlekkenvirus. Deze soort komt wijd verbreid in Japan en in Zuid-Korea voor en
kan waarschijnlijk de Nederlandse winters goed overleven.
Na de eerste vondst in september werd bij nog eens drie Hydrangea-telers in verschillende regio’s de trips geconstateerd. Ook na een uitgebreidere survey kon de
aanvoerroute niet in beeld gebracht worden. Er is besloten geen officiële uitroeimaatregelen te nemen omdat uitroeiing vrijwel kansloos was. De aanwezigheid in
meerdere regio’s, de mogelijkheid van overwintering en het ontbreken van goed
zicht op de route waarlangs de trips ons land is binnengekomen, maken uitroeiing
de facto onmogelijk. Via de reguliere fytobewaking wordt deze trips de komende tijd
in de gaten gehouden.

Foto 3.3 - 3.4

Vrouwtje en larve van de Japanse trips (l) en schadebeeld in de bloeiwijze van Hydrangea®
(bron NVWA).

Opogona sacchari
Het aantal officiële vondsten van Opogona sacchari (Opogona, bananenboorder) is
flink afgenomen ten opzichte van vorig jaar, te weten van 32 in 2013 naar zes in
2014. Het jaar 2013 was qua vondsten een piekjaar. Met twee bedrijven is vanwege
de notificatie van een vondst van Opogona op een product uit Nederland door een
andere EU-lidstaat nader contact geweest. Uit de gedachtenwisseling met de ondernemers van deze bedrijven blijkt dat het onderwerp zeker leeft, maar dat een pasklare oplossing niet voorhanden is. Een probleem zit in de beschikbaarheid van middelen. Als een besmetting zou worden aangetroffen en men zou de cyclus met chemische middelen willen doorbreken, moet frequent een ruimtebehandeling toegepast
worden. Daarin voorzien de huidige toelatingen niet.
De aanpak bij een vondst is in de rapportage van vorig jaar uitgebreid beschreven.
Daar werd vermeld dat de sector eerder heeft aangegeven een aanpak te ontwikkelen die voorziet in schoner uitgangsmateriaal en een beter zicht op de situatie en
ontwikkelingen na import. Dit heeft echter nog niet tot concrete acties geleid.
Scirtothrips dorsalis, een EU IIAI in een kas
Hoewel er jaarlijks tientallen vondsten van Scirtothrips dorsalis op tropische import
groenten zijn, (met name Momordica, aubergine en groene asperge) waren er geen
bedrijfsbesmettingen sinds 1992 (zie PD Jaarboek 1992). Bij een bonsai-bedrijf werd
in 2014 in het programma Fytobewaking de trips gevonden in zes compartimenten
van het bedrijf op verschillende gewassen. Omdat voorheen ook intercepties op
bonsais zijn vastgesteld, wordt ervan uitgegaan dat dit bedrijf de trips via rechtstreekse import gekregen heeft. Gedurende een vier weken durende uitroeiingsactie
werd met behulp van insecticiden en een nacontrole met lijmplaten de eliminatie
met succes volbracht. Voor de EU is eliminatie alleen verplicht indien deze, op veel
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gewassen levende trips, wordt aangetroffen op Citrus, Fortunella, Poncirus en de
hybriden van deze. Wereldwijd blijkt deze trips vooral in de tropen en sub-tropen
sterk invasief te zijn. Naast Nederland is er binnen de EU alleen melding van het
optreden in een kas in het Verenigd Koninkrijk.
Vondst van bruinrot bij twee telers van Curcuma-planten
In de jaarlijkse verplichte survey naar Ralstonia solanacearum werden bij twee
potplantenbedrijven enkele planten van Curcuma aangetroffen met symptomen van
Ralstonia solanacearum, de veroorzaker van bruinrot. Het betrof het ras 1 van R.
solanacearum die zich waarschijnlijk niet kan handhaven in het Nederlandse
buitenklimaat. Dit in tegenstelling tot ras 3, dat voorkomt in het oppervlaktewater in
Nederland en een bedreiging vormt voor de aardappel. Vermoedelijk was de bacterie
via de import van latent besmet teeltmateriaal binnengekomen en werd de bacterie
verspreid via het watergeefsysteem op de bedrijven. Binnen de bedrijven werden de
aanwezige partijen en het water uit het irrigatiesysteem onderzocht. Daarbij werd
op beide bedrijven de bacterie in het recirculatiewater aangetroffen.
De NVWA heeft maatregelen opgelegd om verspreiding van de bacterie tegen te
gaan. Alle partijen die het bedrijf verlieten, moesten voorafgaand geïnspecteerd
worden. Alle aanwezige Curcuma-planten mochten alleen direct naar eindgebruikers
worden afgezet. Curcuma-planten met visuele symptomen van bruinrot mochten
niet worden afgezet. Installaties en apparatuur moesten na het beëindigen van de
teelt worden ontsmet. Op verzoek van de bedrijven en de sector is beoordeeld of
een vrijstelling voor Clarmarin verkregen kon worden ter ontsmetting van het
recirculatiewater. Dat bleek echter geen begaanbare weg.
Met deze aanpak is voldaan aan de EU-bestrijdingsrichtlijn voor bruinrot, die zich
specifiek richt op de bescherming van de aardappel en de tomaat. Het risico op
verspreiding van deze besmetting bij Curcuma-telers naar de teelt van tomaat of
aardappel wordt klein geacht.
Hoewel Curcuma-telers zich terdege bewust zijn van de risico’s, was de aanpak
kennelijk nog niet strak genoeg om introductie en verspreiding van bruinrot op de
bedrijven tegen te gaan. Bedrijven hebben aanvullende preventieve maatregelen
genomen (zowel in het uitgangsmateriaal als in de bedrijfsvoering) om een
bruinrotvrije Curcuma-teelt in 2015 zo goed mogelijk zeker te stellen.
Xylella fastidiosa
Deze bacterie kent een bredere waardplantreeks in zowel sierteelt- als boomkwekerijgewassen. In hoofdstuk 7 wordt de situatie beschreven.
3.4

Fytobewaking
De NVWA inspecteert in het programma Fytobewaking de Nederlandse sierteeltbedrijven op de aanwezigheid van bepaalde schadelijke organismen. Dit gebeurt om
diverse redenen. Vanwege een Europese meldingsverplichting naar aanleiding van
een uitbraak, omdat de NVWA een risico op insleep of vestiging van een schadelijk
organisme aanwezig acht, of om de pest status te onderbouwen. In 2014 werden in
dit kader 413 waarnemingen gedaan op sierteeltbedrijven.
Met ingang van 2013 voert Naktuinbouw op verzoek van de NVWA de zogenaamde
Fytobewaking import (FB-I) uit op bloemisterijbedrijven waar Naktuinbouw komt
voor de importinspecties. Dit onderdeel van Fytobewaking richt zich op risico’s gerelateerd aan import sierteelt, onder andere daar waar op het moment van de importinspectie een waarneming van de betreffende schadelijke organismen lastig is (bijvoorbeeld wanneer een insect in de importpartij in de vorm van moeilijk waar te
nemen eipakketjes of intern in de plant voorkomt).
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Programma Fytobewaking 2014 in de sector bloemisterij.
Gewas

Veilinginspecties
Anthurium – eindteelt
Chrysant - eindteelt onder glas
Curcuma – eindteelt
Cyclamen – eindteelt

Schadelijk organisme
Meloidogyne enterolobii en Tephritidae
(non-EU)
Ralstonia solanacearum ras 1
Spodoptera frugiperda / eridania /
littoralis / litura, Heliothis virescens
Ralstonia solanacearum ras 1
Spodoptera frugiperda / eridania / litoralis
/ litura, Heliothis virescens

Aantal locaties
5
20
50
7
17

Metamasius hemipterus, Paysandisia
Palmen

archon, Rhynchophorus ferrugineus, R.

62

palmarum
Pelargonium spp. eindteelt (excl.

Spodoptera frugiperda / eridania /

zonale)

littoralis / litura, Heliothis virescens

25

Ralstonia solanacearum ras 3 biovar 2,
Pelargonium zonale - eindteelt

Spodoptera frugiperda / eridania /
littoralis / litura,

50

Heliothis virescens
Vegetatief vermeerderde bloemisterijgewassen

Pospiviroïden anders dan PSTVd

40

Coffea

Xylella fastidiosa

5

Nerium oleander

Xylella fastidiosa

3

Olea

Xylella fastidiosa

15

Lilium
Hyacinth
Zantedeschia

Plantago asiatica mosaic virus, Tobacco
ringspot virus, Tomato ringspot virus
Dickeya sp. & Pectobacterium carotovum
sp.
Dickeya sp. & Pectobacterium carotovum
sp.

30
32
50

Bedrijven met import pot- en kuipplanten Canarische eilanden en

Aleurocanthus spiniferus, A. woglumi

2

Azoren
Totaal

413

In opdracht van de NVWA heeft Naktuinbouw in 2014 aandacht besteed aan de volgende producten en bedrijven: halfwas producten (zoals Dracaena, Yucca, Pachira,
Beaucarnea, enz.), palmen, bonsai (pseudo-bonsai), Ficus (ginseng), cactussen en
waterplanten. In 2013 voerde Naktuinbouw deze taak alleen uit bij bedrijven die bij
de keuringsdienst bekend waren. In 2014 heeft Naktuinbouw het bedrijvenbestand
uitgebreid waardoor de waarnemingen breder uitgevoerd konden worden.
Voor de bloemisterij- en boomkwekerijgewassen heeft Naktuinbouw in 2014 in totaal 93 locaties geïnspecteerd met een frequentie van één bezoek per 10 à 12 weken. Het ging in totaal om 297 inspectiebezoeken.
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Verdeling vondsten over gewassen.
Gewas

Tabel 3.5

Aantal
vondsten

Indeling vondsten, globaal.

Soort

Aantal
vondsten

Pachira

9

Insecten behalve Opogona, luis

Sansevieria

6

Opogona

8

Dracaena

5

Schimmel

8

Camellia

4

Onkruid

4

Ficus

4

Virus

4

Yucca

4

Slakken

1

Cactaceae

3

Overige/diverse

5

Overige (35 gewassen)

43

Totaal

78

Totaal

48

78

Tijdens een inspectie inspecteerde Naktuinbouw alle gewassen op het bedrijf en
werden de vijf meest voorkomende gewassen van het bedrijf geregistreerd. Wel
werden alle gewassen in het bedrijf geïnspecteerd. De bedrijven met houtige gewassen (deels boomkwekerij) zijn, indien het mogelijk was, frequenter bezocht. Elke
maand is beoordeeld of er nog risicovolle producten waren geïmporteerd waardoor
bij een dergelijk bedrijf extra bezoeken nodig waren. In totaal werden 254 gewassen
geïnspecteerd en 78 monsters genomen. Zie tabellen 3.4 en 3.5 voor een overzicht.
Dat dit minder is dan in 2013 (toen 144 monsters) komt onder andere doordat bij
het aantreffen van Opogona alleen de eerste keer een monster werd genomen. Na
de eerste vondst heeft Naktuinbouw het betrokken bedrijf geïnformeerd welke gevolgen het aantreffen van Opogona sacchari kan hebben voor het bedrijf en welke
maatregelen op het bedrijf moesten worden genomen.
Buiten de hierboven gerapporteerde waarnemingen voert Naktuinbouw een aantal
specifieke opdrachten van het programma Fytobewaking uit. Specifiek wil zeggen
dat dit gaat om een bepaalde gewas - organisme - combinatie, binnen een bepaalde
periode, en met een vastgesteld aantal waarnemingen. Deze waarnemingen zijn
meegenomen in de algemene rapportages (per sector) van het programma Fytobewaking, zie voor bloemisterij tabel 3.3.
Fytobewaking Import niet-inspectieplichtige snijbloemen
In opdracht van de NVWA voert het KCB vanaf 1 januari 2013 een fytobewakingsopdracht (FB-opdracht) uit voor de niet fytosanitair inspectieplichtige producten bij
import. In 2013 is gestart met het controleren van de niet-inspectieplichtige groenten en fruit en in 2014 is de FB-opdracht uitgebreid met de niet-inspectieplichtige
snijbloemen en hout.
Het doel van deze opdracht is na te gaan of er bij import van niet-inspectie-plichtige
producten organismen voorkomen die schadelijk kunnen zijn. De opdracht is gericht
op de import uit alle derde landen. Per controlebezoek vinden meerdere
beoordelingen plaats. Bij de vondst van een organisme wordt een monster genomen
en waneer daarin een quarantaineorganisme wordt gevonden, legt het KCB een
maatregel op.
Vanaf 28 april 2014 werden er 319 controlebezoeken afgelegd gericht op nietinspectieplichtige snijbloemen. Er zijn 894 partijen beoordeeld met een grote
diversiteit aan niet-inspectieplichtige snijbloemen uit een groot aantal landen. De
meeste partijen waren afkomstig uit Israël, Kenia, Ecuador, Zuid-Afrika en de
Verenigde Staten. De meeste beoordelingen zijn gedaan in Hypericum (witte vlieg),
Limonium, Alstroemeria, Gaultheria en Ruscus. Er werden tachtig monsters van
snijbloemen genomen en opgestuurd aan de NVWA. Hierin werd eenmaal Thrips
palmi gevonden in Dianthus uit Thailand en tweemaal Bemisia (witte vlieg), in
Gaultheria uit de VS en Elsholtzia uit Cambodja.
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Landen met meeste controles en/of meeste vondsten.
Herkomst

Controles

Vondsten

Israël

164

0

Kenia

136

0

Ecuador

133

0

Zambia

97

0

Verenigde Staten

75

1

Costa Rica

75

0

Colombia

25

0

Mexico

17

0

Peru

15

0

Sri Lanka

14

0

Guatemala

14

0

Ethiopië

13

0

Italië

13

0

Turkije

10

0

Nederland

10

0

Thailand

6

1

Cambodja

3

1

74

0

894

3

Overige 25 landen
Eindtotaal

Tabel 3.7
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Producten met meeste controles en/of meeste vondsten.
Gewas

Controles

Vondsten

Hypericum

66

0

Limonium

48

0

Alstroemeria

39

0

Ruscus

39

0

Gaultheria

36

1

Protea

28

0

Pittosporum

26

0

Aspidistra

18

0

Fatsia japonica

18

0

Brunia

17

0

Dianthus

10

1

Elsholtzia

1

1

Overige

548

0

Eindtotaal

894

3
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Oog en oor Naktuinbouw
Naast de activiteiten in het programma Fytobewaking rapporteert Naktuinbouw de
waarnemingen in het kader van ‘oog en oor’. Bij het uitvoeren van alle soorten
werkzaamheden is men alert op fytosanitaire risico’s op de aangrenzende percelen
en de openbare ruimte die grenst aan deze percelen. Met perceel is hier bedoeld,
het perceelsgedeelte met een gewas, de kas, de kavel, de groenstrook, etc. Indien
een vondst een quarantaineorganisme betreft, wordt deze conform de algemene
afspraken direct gerapporteerd om tot actie over te kunnen gaan.
In 2014 leverde dit over het geheel van groente, bloemisterij en boomkwekerij 343
oog-en-oor monsters op, waarvan 169 bij zendingsinspecties en 174 bij overige
keuringen (in 2013: 374), verdeeld over bloemisterij (83), groenten en fruit (61) en
boomkwekerij (38). Hierin werd een grote verscheidenheid aan organismen vastgesteld, waaronder vijf maal een quarantainesoort. In de bloemisterij ging het om
twee wantsen in Dracaena, een rups in waterplanten en een dode Spodoptera frugiperda-mot. In de boomkwekerij werd eenmaal Phytophthora ramorum aangetroffen
in Rhododendron (zie hoofdstuk 7).
3.5

Export en handel
Na een gestage toename van het aantal afkeuringen bij exportinspecties in sierteelt/bloemisterij over de jaren heen was er in 2014 sprake van een scherpe daling.
Minder schadelijke organismen en minder afkeuringen op administratieve gronden
hebben hieraan bijgedragen. Kennelijk zorgen exporteurs er voor dat de documenten beter op orde zijn. Dat is mogelijk een gevolg van strengere controles.

Tabel 3.8

Overzicht van afkeuringen bij exportinspecties in de bloemisterij 2011 – 2014.
Reden afkeuring
Schadelijk organisme, waarvan
- Insect of mijt

2011

2012

6.880

7.287

2013
7.923

2014
4.702

6.813

7.152

7.745

- Schimmel

46

119

169

92

- Nematode

18

13

5

11

- Bacterie

1

1

0

1

- Virus

1

1

3

3

- Onkruid

1

1

1

3

538

374

348

371

Aanwezigheid (te veel) grond
Verboden product

4.592

89

108

123

86

Overige redenen (o.a. administratief)

1.081

775

668

211

Totaal

8.588

8.544

9.062

5.370

CLIENT export
In 2014 is wederom veel tijd gestoken in CLIENT export. Aangezien er in de sierteeltsector veel verschillende soorten producten naar een groot aantal verschillende
bestemmingen wordt geëxporteerd en waarbij elk land zijn eigen specifieke wetgeving heeft, is de verwerking van alle eisen en dekkingen in CLIENT een enorme klus.
Door de omvang en variatie aan eisen die de verschillende landen stellen, is veel tijd
gestoken in het leesbaar maken van de handwijzer. In deze handwijzer staat waar
de inspecteurs op moeten letten tijdens inspecties en hoe de verschillende eisen
worden voorzien van een juiste dekking.
Sinds half december 2014 moeten de inspectieaanvragen bij het KCB voor potplanten en snijbloemen via CLIENT export worden ingediend. Dit geldt ook voor de aanvragen van fytosanitaire certificaten.
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Organismen
Rode palmkever
Medio 2014 is een rode palmkever (Rhynchophorus ferrugineus) gevangen door een
particulier in zijn achtertuin. Het betrof een binnenvliegend exemplaar, dat een rustplaats zocht. De kever werd in Nederland niet eerder aangetroffen, noch in de survey die jaarlijks wordt uitgevoerd bij telers van palmen, noch bij andere inspecties.
De vondst van de kever is aan de EU gemeld. Sinds 2007 gelden in de EU noodmaatregelen (2007/365/EG) voor de rode palmkever. Deze bestaan uit een verplichte survey, importinspectie en uitroeiingsmaatregelen bij een vondst. Daarbij gaat
men uit van maatregelen in een zone van tien kilometer rondom de vindplaats. In
2014 is binnen de EU discussie op gang gekomen over het nut en noodzaak van de
noodmaatregelen. De kever heeft zich gevestigd in negen lidstaten. In de meeste
lidstaten beperkt de verspreiding zich tot een aantal provincies of gemeentes.
De rode palmkever kan zich niet handhaven in het Nederlandse klimaat. Dit betekent dat de kever ofwel meegelift moet zijn uit het zuiden van de EU, ofwel afkomstig moet zijn uit een kas of andere warme ruimte in de omgeving van de vondst.
De volgende acties zijn uitgevoerd:
− de NVWA heeft 75 bedrijven met teelt van palmen geïnspecteerd;
− de Naktuinbouw heeft 17 importeurs van palmen geïnspecteerd;
− de NVWA heeft in de tien kilometer zone rondom de locatie van de vondst, tuincentra, palmentelers en locaties waar (gote) palmen langere tijd blijven staan,
zoals tropische zwembaden, geïnspecteerd.
Er zijn bij particulieren geen inspecties uitgevoerd. De uitgevoerde acties hebben
geen informatie opgeleverd over herkomst van de gevonden rode palmkever. Het
dossier is gesloten.
Pospiviroïden in vegetatief vermeerderde bloemisterijgewassen
In het kader van de Fytobewaking in vegetatief vermeerderde bloemisterijgewassen
zijn van twaalf verschillende bloemisterijgewassen tachtig monsters genomen die op
pospiviroïden zijn onderzocht. Alle monsters zijn genomen bij tuincentra. 23 Monsters bleken geïnfecteerd door een pospiviroïde (Tabel 3.6). Citrus exocortis viroid
(CEVd) werd zeven maal aangetroffen bij Solanum jasminoides, Iresine viroid 1
(IrVd-1) 2 maal bij Portulaca, Tomato apical stunt viroid (TASVd) 6 maal bij Brugmansia spp. en 8 maal bij S. jasminoides. Potato spindle tuber viroid (PSTVd) werd
niet aangetroffen.
In de survey werden relatief grote aantallen planten van Brugmansia en S. jasminoides opgenomen. In 2006 werd PSTVd in beide gewassen veelvuldig aangetroffen.
Door de destijds uitgevoerde acties en vervolgens ingevoerde paspoortplicht, is
PSTVd in deze gewassen in Nederland uitgeroeid. Daarom is er sindsdien in de jaarlijks uitgevoerde survey minder aandacht voor deze gewassen geweest. In 2012
heeft Noorwegen diverse malen de aanwezigheid van TASVd vastgesteld in door
Nederlandse bedrijven geëxporteerde planten van S. jasminoides. Dit vormde mede
aanleiding om in dit onderdeel van Fytobewaking weer meer in dit gewas en in
Brugmansia spp. de status van pospiviroïden te controleren.
De surveyresultaten laten zien dat eindproducten van beide gewassen in aanzienlijke mate (Brugmansia spp. > 25%; S. jasminoides > 50%) zijn geïnfecteerd met
pospiviroïden. Dit is een indicatie dat de initiatieven van het bedrijfsleven om pospiviroïde-vrije planten te produceren nog onvoldoende effect hebben. Zo kunnen problemen bij export zich blijven voordoen. Tevens blijven infectiebronnen aanwezig die
kunnen leiden tot uitbraken bij tomaat (2011 Nederland en 2013 Italië).
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BLOEMISTERIJ

Vondsten pospiviroïden in kuipplanten.
Gewas

Aantal monsters ge-

Viroïde

toetst/positief
Aeschynanthus
Brugmansia

2/0
26/6

Cestrum

3/0

Dianthus

4/0

Gloxinia

1/0

Petunia

4/0

Physalis

1/0

Portulaca

2/2

Saintpaulia

1/0

Solanum jasminoides

27/15

Streptosolen

2/0

Verbena

7/0

Tomato apical stunt viroid

Iresine viroid 1
Citrus exocortis viroid* (7)
Tomato apical stunt viroid (8)

* in twee gevallen gaf de sequentie-analyse geen eenduidige identificatie, maar was Citrus exocortis de
meest waarschijnlijke identiteit.

Deregulering pospiviroïden voor de sierteelt
In de EU is de discussie over deregulering van de hele groep van pospiviroïden voor
de sierteelt afgerond. Het risico van overspringen van besmettingen van sierteelt op
tomaat of aardappel werd zo gering geacht dat dit regulering niet langer rechtvaardigde. Op basis van de deregulering moeten de noodmaatregelen voor kuipplanten
tegen PSTVd (2007/410/EC) zo spoedig mogelijk worden ingetrokken. Nederland
heeft hier bij de EU op aangedrongen. Dit laat onverlet dat vanwege exportbelangen
blijvende aandacht nodig is voor het produceren van viroïdevrije planten.
3.7

Nieuwe risico’s
Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae
De bacterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae veroorzaakt bladvlekken
en kankers op de stengels van poinsettia. In Europa is de bacterie eerder in
Duitsland, Roemenië en Slovenië gevonden, maar voor zover bekend niet in
Nederland. Buiten Europa is de bacterie bekend uit de VS en Nieuw-Zeeland, maar
kan in meer landen aanwezig zijn. Plantmateriaal wordt geïmporteerd uit diverse
landen en via deze import kan de bacterie binnenkomen. De bacterie is momenteel
geen quarantaineorganisme in de Europese Unie. In een aantal landen buiten de EU
waaronder Israël, India, Maleisië en Mexico is dat wel het geval. De bacterie kan
worden verspreid via besmet (maar symptoomloos) uitgangsmateriaal.
De NVWA heeft een quickscan gepubliceerd en er is over de bacterie in een vakblad
en een brochure gecommuniceerd. Binnen het Fytobewaking programma wordt in
2015 een survey uitgevoerd naar bacterieziekten in de teelt van poinsettia.
De NVWA verzoekt plantenkwekers en potplantentelers alert te zijn introductie en
verspreiding van deze ziekte in Nederland te voorkomen. Er is weinig informatie
over de biologie van deze bacterie. De schadelijkheid is mogelijk vergelijkbaar met
die van de bacterie Xanthomonas axonopodis pv. poinsetticola die eerder tot
problemen heeft geleid op bedrijven in Europa. Beide bacteriën worden vermoedelijk
verspreid via besmet plantmateriaal, opspattend water en contact. Denk bij
opspattend water niet alleen aan overlangs water geven maar ook bijvoorbeeld aan
het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. De beste maatregel is het
voorkomen van introductie door hygiëne en door uitsluitend bacterievrij
uitgangsmateriaal te gebruiken. Het is belangrijk dat bedrijven strenge eisen stellen
aan plantmateriaal dat zij importeren of op ander wijze verkrijgen. Wanneer toch
een besmetting optreedt, moet aandacht worden geschonken aan het verwijderen
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van al het besmette materiaal, alsmede aan het ontsmetten van oppervlakken en
materialen. Het is belangrijk na de teelt alle plantenresten op het bedrijf zorgvuldig
te verwijderen om ervoor te zorgen dat er geen besmettingsbron achterblijft.

Foto 3.5

Schadebeeld Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettia op Poinsettia. (bron: Chamber of
Nordrhein Westfalen).

Nieuwe vondsten bij import
In 2014 is bij import van sierteeltproducten een flink aantal organismen voor het
eerst onderschept,. Entomologie vond 44 organismen op planten voor opplant en elf
op eindprodukt. Van alle nieuw geïdentificeerde soorten is beknopt het risico
ingeschat en van de meest risicovolle daarvan is een uitgebreidere inschatting
gemaakt. In enkele gevallen is besloten de soort Q-waardig te maken. In veel
gevallen was daarvoor echter onvoldoende aanleiding. Voorbeelden van vondsten
waarbij de risico-inschatting tot de conclusie niet Q-waardig heeft geleid zijn Phoebis
philea en Elaphria nucicolora. Phoebis philea is een dagvlinder uit de familie
Pieridae. Bij een importinspectie van drie bomen van Cassia suratensis uit Florida
werden vier volgroeide rupsen en twee poppen van deze soort gevonden. Phoebis
philea heeft een tropisch- tot subtropische verspreiding, maar migreert zomers naar
Noord-Amerika. De rupsen leven alleen op Cassia en enkele daaraan verwante
soorten. Omdat dergelijke planten weinig voorkomen in Europa en nauwelijks
geteeld worden, is besloten dat geen maatregelen nodig zijn. Een vergelijkbare
situatie deed zich voor met de vondst van rupsen van het uiltje Elaphria nucicolora
op Polyscias uit Costa Rica. Deze lijkt op Phoebis philea qua verspreiding, inclusief
trekgedrag naar noordelijk Amerika. Hoewel dit een polyfage soort is, wordt
economische schade alleen gemeld in de teelt van ananas. Het ontbreken van
schademeldingen op voor de EU relevante gewassen was aanleiding om ook in dit
geval geen maatregelen op te leggen.

Pagina 41 van 155

FYTOSIGNALERING 2014

Foto 3.6
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Phoebis philea werd in 2014 voor het eerst gevonden in Cassia-bomen uit Florida.
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GROENTEN EN FRUIT

Groenten en fruit

De sector groenten en fruit strekt zich uit van de ontwikkeling van nieuwe rassen,
de wereldwijde productie en distributie van zaden, via de opkweek van planten, tot
de teelt van groenten en fruit in de vollegrond en in kassen. Ze omvat import uit alle
delen van de wereld, distributie door de gehele EU en export naar alle uithoeken van
de wereld. Retail, grootwinkelbedrijf, de groenteboer en de toko op de hoek, alle
spelen een rol in deze sector. Daar waar productstromen uit de verschillende schakels in de keten elkaar kruisen (zoals import en productie op dezelfde locatie) ontstaan risico’s die in toenemende mate aandacht vragen. Inspanningen moeten erop
gericht zijn om deze schakelpunten in beeld te krijgen, de risico’s te analyseren en
waar nodig daarmee aan de slag te gaan. Dit is een voortgaand aandachtspunt voor
de gehele sector.
4.1

Tabel 4.1

Samenvatting inspectieresultaten
Het importvolume is weergegeven in tabel 4.1. Over de jaren heen laat zich een
licht stijgende lijn zien. Het aantal importinspecties houdt hiermee gelijke tred.
De omvang van import van groenten en fruit omvat:
Jaar

Groenten en fruit,
in mln kg

2010

2.4

2011

2.6

2012

2.7

2013

2.8

2014

2.7

Bron: IBP

Vrij vanwege RC
Inspecties
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Figuur 4.1

2011

2012

2013

2014

Inspecties, uitgevoerd en vrijgevallen, in groenten & fruit over de jaren 2010 - 2014.
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In 2014 werden 157.000 importinspecties in de sector groenten en fruit aangevraagd.
Tabel 4.2

Samenvatting inspectieresultaten voor EU-quarantaineorganismen in 2014 in de sector groenten
en fruit (aantallen besmette partijen/bedrijven).
Organisme

Aardbeikrinkelvirus
Aardbeizwakgeelrandvirus

Q-status

Import
groente
en fruit

Teelt
(aantal
bedrijven)

5

…

3

Anthonomus eugenii

Bemisia tabaci (nonEuropean)

IAI

19

Cicadellidae

IAI

1

IIAII

Fytobewaking,
incl. FB-I **

8
3

Helicoverpa zea

IAII

1

Liriomyza sativae

IAI

3

IIAII

1

Liriomyza spp.

Export

6

Ditylenchus dipsaci

Liriomyza trifolii

Plantenpaspoort
(aantal
partijen)

…

Q-waardig
/ IAI *

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Import
planten
en stek

1

-

1

Non European
Tephritidae (NET)

IAI

54

18

Anastrepha (NET)

IAI

2

1

Bactrocera (NET)

IAI

12

Potato spindle tuber
viroid

IAI

Phyllosticta citricarpa

IIAI

Phytophthora fragariae

IIAII

Ralstonia solanacearum

IAII

Spodoptera eridania

IAI

1

Spodoptera frugiperda

IAI

1

Spodoptera littoralis

IAII

11

Spodoptera litura

IAI

6

Q-waardig

7

IAI

7

Thaumatotibia leucotreta (AFM)
Thrips palmii
Xanthomonas
axonopodis pv. phaseoli

IIAII

Xanthomonas fragariae

IIAII

Totaal

13

2
20
1

6

1

28

3
13
145

0

9

45

1

*

In de EU per 1 oktober 2014 gereguleerd als IAI.

**

Voor uitleg over FB-I zie § 4.4. De vondsten in de kolom ‘Fytobewaking incl. FB-I’ zijn alle importgerelateerd. Indien relevant zijn deze vondsten genotificeerd aan het land van herkomst.

Pagina 44 van 155

59

FYTOSIGNALERING 2014

GROENTEN EN FRUIT

Daarvan werden circa 72.500 inspecties uitgevoerd, terwijl ongeveer 84.500 aanvragen vanwege reduced checks vrij vielen (vrijgave via het systeem CLIENT Import
zonder fysieke inspectie). In de grafiek (figuur 4.1) is de ontwikkeling over de afgelopen jaren weergegeven.
4.2

Import
Het aantal vondsten van schadelijke organismen bij de importinspecties in 2014
bedroeg 145. De ontwikkeling over de afgelopen jaren is in figuur 4.2 weergegeven.
Deze laat (Citrus Black Spot buiten beschouwing gelaten) zien dat het aantal vondsten op een gelijk niveau ligt als het voorgaande jaar. De stijging ten opzichte van
voorgaande jaren lijkt daarmee bestendigd. Tegelijk is er sprake van een jaarlijkse
variatie over verschillende organismen, waardoor een algemene trend niet vast te
stellen is. Het aantal vondsten van Citrus Black Spot (veroorzaakt door de schimmel
Phyllosticta) is een verhaal apart. Zie § 4.2.3.

Onderscheppingen
Onderscheppingen exclusief Phyllosticta
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Figuur 4.2

Onderscheppingen EU-quarantaineorganismen bij import in de sector groenten & fruit.

4.2.1

Importinspectie Capsicum vanaf 1 oktober 2014
De voordracht in 2013 van de paprikasnuitkever Anthonomus eugenii voor de quarantainestatus in de EU was reden voor het instellen van een certificaat- en inspectieplicht bij import. Deze is van kracht geworden per 1 oktober 2014.
De inspectieplicht omvat alle Capsicum, alle herkomsten en uiteraard ieder gereguleerd organisme. Daarnaast hanteert Nederland voor de Afrikaanse Fruitmot (AFM)
de status Q-waardig voor Capsicum. Diverse andere lidstaten blijken dezelfde benadering te hanteren1.
Vooruitlopend op deze verplichting heeft de NVWA eerder in het jaar een flink aantal
inspecties uitgevoerd op Capsicum als onderdeel van een survey op nietinspectieplichtige producten (FB-I, uitgevoerd door het KCB). Tijdens deze survey
zijn in totaal 169 insecten gevonden van minstens 36 verschillende soorten, en vijf1

Begin 2015 heeft de EU-Cie de lidstaten verzocht om af te keuren op AFM, omdat dit in een aantal landen al
gebeurde. Het verzoek liep vooruit op de afronding van de discussie over regulering van AFM. De EU-Cie streefde
hier al vooraf naar harmonisatie.
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tien andere organismen, vooral virussen. De meeste vondsten waren afkomstig uit
Oeganda, Ghana, Suriname, Dominicaanse Republiek en Cambodja. De vondsten
betreffen zowel gereguleerde organismen, als nog niet gereguleerde organismen,
waaronder soorten die mogelijk wel een risico vormen. Een groot deel van die laatste groep was overigens niet eerder binnengekomen bij de NVWA. Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de vondsten.
Tabel 4.3

Vondsten in geïmporteerde paprika’s
Organisme

Aantal

Thaumatotibia leucotreta

35

Non-European Tephritidae

Status
Q-waardig

Herkomst
Oeganda, Ghana, Tanzania, Zimbabwe, Rwanda

20

IAI

Cambodja, Maleisië, Thailand, Oeganda

Anthonomus eugenii

6

IAI

Dominicaanse Republiek

Spodoptera frugiperda

6

IAI

Dominicaanse Republiek, Suriname, Mexico

Thrips palmi

1

IAI

Japan

Ceratitis capitata

39

-

Helicoverpa armigera

10

IIAII

Neoleucinodes elegantalis

1

Spodoptera dolichos

1

Platynota stultana

1

Q-waardig voor
uitgangsmateriaal
-

Diptera

6

-

Drosophilidae

6

-

Lonchaeidae

5

-

Deudorix antalus

5

-

Araneae

2

-

Syrphidae

2

-

Insecta overig

21

-

Virussen

12

-

3

-

Overig

Dominicaanse Republiek, Africa, Spanje
Dominicaanse Republiek, Oeganda, Ghana, India,
Pakistan, Italië
Suriname
Suriname

182

4.2.2

Wijzigingen Fytorichtlijn vanaf 1 oktober 2014
Vanaf 1 oktober 2014 is een groot aantal wijzigingen van de EU fytosanitaire wetgeving voor import en intern verkeer binnen de EU van kracht geworden (deels nieuwe
eisen, deels vervallen), betrekking hebbend op certificaat- en inspectieplichtige producten bij import, bijschrijvingen bij import, plantenpaspoortplichtige producten. Zo
werd onder meer de paprikasnuitkever (Anthonomus eugenii) vanaf die datum voor
de gehele EU gereguleerd (IAI organisme: gereguleerd voor alle planten producten,
Bij een vondst is uitroeiing verplicht).

4.2.3

Citrus Black Spot (Phyllosticta citricarpa) – Zuid-Afrika
Citrus Black Spot (Phyllosticta citricarpa, verder CBS) in citrusvruchten uit ZuidAfrika is al jarenlang een lastig dossier vanwege de vele onderscheppingen. Het
hoge aantal onderscheppingen (35) gedurende seizoen 2013 was voor de EU reden
om strengere maatregelen in te stellen voor citrusvruchten uit Zuid-Afrika. Tevens
heeft EFSA een risicobeoordeling opgesteld. Volgens deze risicobeoordeling zou P.
citricarpa zich in delen van de EU kunnen vestigen en schade veroorzaken in de
citrusteelt. Op basis van de vele onderscheppingen en de EFSA-beoordeling zijn
begin juli 2014 noodmaatregelen ingesteld voor citrusvruchten uit Zuid-Afrika, bestaande uit verplichte boomgaardbespuitingen, inspecties in de boomgaard en pakstations, een latentietoets voor Valencia-sinaasappelen, en registratie van alle bedrijven die zich met deze zaken bezighouden. Aan de importzijde moesten alle EUlidstaten ten minste 200 vruchten inspecteren per variëteit per zending van dertig
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stuurd te worden om vast te stellen of het inderdaad om CBS ging. Verder was het
niet langer toegestaan om besmette zendingen te verwerken in de sapindustrie.
Per eind september was er in de gehele EU zeventien keer een onderschepping op
citrusvruchten uit Zuid-Afrika gedaan, waarvan er acht onder de nieuwe regeling
vielen. Van deze acht waren geen onderscheppingen door Nederland. In september
heeft Zuid-Afrika zelf een exportstop ingesteld voor citrusvruchten (met uitzondering
van mandarijnen) uit CBS-besmette gebieden. Voor zendingen die nog onderweg
waren, had Zuid-Afrika als oplossing een extra controle door een Zuid-Afrikaanse
inspecteur bij aankomst in de Rotterdamse haven georganiseerd. Dit met het doel
het aantal notificaties niet verder op te laten lopen. Aansluitend werd de import controle uitgevoerd door de KCB. Uiteindelijk waren er in 2014 in totaal 28 onderscheppingen van citrusvruchten in Zuid-Afrika, waarvan vijf door Nederland.
Los van dit alles heeft Zuid-Afrika in 2013 bij de IPPC bezwaar aangetekend tegen
de EU vereisten voor CBS. Tot op heden is er geen bijeenkomst geweest van het
IPPC dispute settlement, waardoor nog niet duidelijk is of het bezwaar gegrond
wordt verklaard.
4.2.4

Handhaving inspectielocaties
Documentcontrole import
Wanneer een importzending vanwege reduced checks niet geïnspecteerd wordt,
moet het bijbehorende fytosanitaire certificaat binnen twee werkdagen ingeleverd
worden om alsnog een documentcontrole uit te kunnen voeren. De documentcontrole is namelijk geen onderdeel van de reduced checks systematiek. Documentcontrole moet altijd uitgevoerd worden. Door deze controle achteraf wordt de logistiek in
de Nederlandse situatie maximaal bediend. Deze faciliteit is eerder door de EU
schoorvoetend geaccepteerd maar is niet vanzelfsprekend.
In de loop van 2014 is een aantal bedrijven (cq. aangevers) door het KCB aangesproken op het feit dat het inleveren van de documenten (te) vaak te laat gebeurt of
zelfs achterwege blijft. Dit niet alleen omdat deze bedrijven de spelregels niet volgen, maar ook omdat daamee de faciliteit als zodanig onder druk komt te staan. In
twee gevallen heeft de NVWA een formele waarschuwing gegeven. Wanneer het
betreffende bedrijf dan nog in gebreke blijft, bestaat de mogelijkheid om een ‘Dcontrole vooraf’ in te stellen. Vrijgave van een zending, ook wanneer deze vanwege
reduced checks niet fysiek geïnspecteerd hoeft te worden, kan dan pas plaatsvinden
nadat het document is overhandigd. Het spreekt vanzelf dat dit een ernstige belemmering van de logistiek inhoudt. De waarschuwingen hoefden niet geëffectueerd
te worden.
Voorwaarden inspectielocatie
Een erkende inspectielocatie moet aan voorwaarden voldoen. De voorwaarden hebben deels betrekking op de ‘hardware’ (inspectiepost, quarantaineruimte voor verdachte partijen, etc.) en deels op gedragingen (assistentie bij inspectie, gescheiden
houden van zendingen, tijdige opslag in de quarantaineruimte bij een verdenking,
etc.). Soms moet geconstateerd worden dat de voorwaarden niet op de juiste manier zijn ingevuld. In bepaalde gevallen is dit eenvoudig recht te zetten (geen adequate verlichting, dan geen inspectie), maar soms vergt dit wat meer. Wanneer de
keuringsdienst meerdere gedocumenteerde constateringen doet binnen een half
jaar, stelt ze de NVWA daarvan op de hoogte. Daarop wordt een waarschuwing gegeven aan de inspectielocatie. Deze houdt in dat bij een volgende constatering binnen een periode van drie maanden (bij recidive een half jaar) de erkenning van de
locatie tijdelijk geschorst kan worden. In 2014 ging dit om twee gevallen. Daarbij
ging het om tekortkomingen van een zwaardere categorie, zoals het wegvoeren van
een zending zonder inspectie of zelfs het wegvoeren van een zending die vanwege
een verdenking was vastgelegd.
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In het voorjaar van 2014 werd bij één inspectielocatie, vanwege een nieuwe tekortkoming binnen de waarschuwingstermijn (deze was in het voorgaande jaar aangezegd), de erkenning vier etmalen geschorst. Dit vergde aanzienlijke extra inspanningen van het bedrijf om de logistiek tijdelijk anders te organiseren alsmede van
het KCB om dit alles in goede banen te leiden.
Verzwaard regime exportinspectie
De situatie kan zich voordoen dat bij een vervoerscontrole blijkt dat het fytosanitaire
certificaat niet de lading dekt. Klaarblijkelijk is er dan sprake van ‘bijpak’; producten
die toegevoegd zijn aan de zending na afronding van de exportinspectie. Het kan
gaan om andere producten, maar ook om aantallen die afwijken van wat op het
certificaat vermeld is. Dat kan aanleiding zijn het certificaat in te trekken.
Bij de betreffende exporteur wordt vervolgens een ‘verzwaard regime’ opgelegd. Bij
de eerstvolgende exportinspecties gelden strakkere voorwaarden. Aansluitend op de
exportinspectie controleert de keuringsdienst rondom het proces van verladen of
zich in de vervoerseenheid alleen partijen bevinden waarvoor het certificaat wordt
afgegeven.
In 2014 werd in drie gevallen een verzwaard regime opgelegd.
4.2.5

Tabel 4.4

Vondsten uit Suriname
In 2014 is veel aandacht geweest voor niet-inspectieplichtige producten. Dit heeft
een groot aantal vondsten opgeleverd, deels ook van nieuwe, (nog) niet gereguleerde organismen. Opvallend is daarbij, zoals in 2013, het aantal en variatie van de
vondsten op producten uit Suriname. Daaruit kwamen in totaal 99 monsters met
insekten van minstens 31 verschillende soorten, en acht monsters met andere organismen. Veel van deze vondsten werden overigens gedaan op gereguleerde productstromen en betroffen Capsicum, Solanum melongena, Momordica en Apium graveolens. De vondsten betreffen de nodige Q-organismen, maar ook diverse organismen,
die nog niet eerder waren binnengekomen bij de NVWA en die mogelijk een risico
vormen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vondsten.
Onderscheppingen op groenten uit Suriname
Organisme
Neoleucinodes elegantalis

Status

Product

15

EPPO A1

Scirtothrips dorsalis

5

IIAI/ Q-waardig P4P

Non-European Tephritidae

5

IAI

Syzygium, Mangifera, Eugenia

Solanum melongena

Solanum melongena, Momordica

Momordica

Thrips palmi

3

IAI

Spodoptera frugiperda

3

IAI

Capsicum, Solanum melongena

Liriomyza sativae

2

IAI

Apium graveolens
Solanum macrocarpon

Bemisia tabaci

1

IAI

Spodoptera dolichos

2

Q-waardig op P4P2

Sternochetus mangiferae

1

IIB/ EPPO A1

Drosophilidae
Diptera
Overig insecta

4.2.6

Aantal

Capsicum, Momordica
Mangifera

10
6
38

Overig

8

Totaal:

99

Response to Emerging Risks from Imports (RERI)
In de loop van 2014 is de EU-werkgroep ‘RERI’ tot stand gekomen. Door de benadering die met deze werkgroep is gekozen, kan de EU in toekomstige gevallen een
meer afgewogen respons geven dan de #5 regel (bij 5 intercepties de grens dicht).
2

P4P = plants for planting, plantmateriaal dat dient als uitgangsmateriaal.
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De werkgroep met inbreng van deskundigen uit circa tien lidstaten waaronder Nederland, analyseert de dossiers op basis van een ‘Alert List’ (land-product combinaties met veel notificaties) de dossiers. Hierin worden de ontwikkelingen en trends
betrokken, het totale handelsvolume, de situatie in het land van herkomst (status
en werkwijze NPPO, sterkte van de keten), eerdere communicatie, etcetera. Op basis hiervan wordt een advies voor aanpak aan de EU gegeven.
Genoemde Alert List wordt gepubliceerd op de officiële EU-website waar regelmatig
een update verschijnt. Hierin worden steeds de afgelopen twaalf maanden meegenomen, waarbij de datum van notificatie bepalend is. Iedere notificatie kan hierbij
een rol spelen, ongeacht of het om een gereguleerd of (nog) niet gereguleerd organisme of product gaat. Of een niet gereguleerd organisme genotificeerd wordt, is
afhankelijk van het beleid van de lidstaat). Landen die in de top van de lijst staan
hebben meer dan 300 notificaties ontvangen, een getal dat ongeacht producten en
organismen in ieder geval te fors is.
Op basis van de adviezen van de werkgroep heeft de EU in 2014 circa vijftien waarschuwingsbrieven verstuurd aan diverse landen, deels voortbouwend op eerdere
waarschuwingen en andere communicatie. De respons van de landen loopt nogal
uiteen. In de meeste gevallen pakt men de signalen op en geeft het land aan op
welke wijze het de situatie wil verbeteren. Dat kan zijn door een (tijdelijke) exportstop, scherpere inspecties, informatievoorziening aan de sector om alertheid te wekken, actieplannen om in een regio tot betere plantgezondheid te komen, etcetera.
Maar is sommige gevallen blijft reactie uit. Op basis van de reacties en een inschatting van de haalbaarheid en geloofwaardigheid ervan, gecombineerd met de daadwerkelijke ontwikkelingen in het aantal onderscheppingen, kan de werkgroep RERI
adviseren om de ontwikkelingen af te wachten, een aanvullende waarschuwing te
sturen, of scherpere actie in te zetten.
4.3

Teelt

4.3.1

Afrikaanse Fruitmot
Na de importstop in 2009 in de Verenigde Staten, als gevolg van de vondst van de
Afrikaanse Fruitmot (AFM, Thaumatotibia leucotreta) in een partij pepertjes uit Nederland, kwam een zogeheten Action Plan tot stand. De grens ging korte tijd later
weer open. Zie voor details het Rapport fytosanitaire signaleringen 2009.
In de loop van de jaren is het Action Plan steeds iets globaler geworden. De vondst
van AFM in de teelt in 2013 was aanleiding om het Action Plan weer aan te scherpen. In de loop van 2014 is de algemene inspectieplicht voor Capsicum van kracht
geworden waarbij AFM door Nederland als Q-waardig wordt beschouwd. Reden om
voor het volgende seizoen het Action Plan nader te bezien. In 2014 heeft de uitvoering van het Action Plan (uitgevoerd door het KCB) niet tot vondsten of andere problemen geleid.
Vondsten in importzendingen
Tijdens importinspecties en monitoring werden in toenemende mate vondsten gedaan van AFM. De toename van de vondsten van AFM op Rosa uit Oeganda en Kenia, die vorig jaar gesignaleerd werd, zette door. Daarbij moet bedacht worden dat
het reduced-checks percentage voor Rosa uit Kenia thans op 5% staat, 1 op de 20
zendingen wordt geselecteerd voor inspectie, waarbij vanwege mengzendingen en
dergelijke het percentage in praktische zin overigens wel wat hoger kan uitvallen.
Extrapolerend kan dit inhouden dat er op jaarbasis minstens vijfhonderd zendingen
besmet met AFM ons land binnenkomen. Hoewel er tussen jaren een verschil kan
zijn in plaagdruk, lijkt het erop dat AFM zich uitbreidt in Oost Afrika. Eerder heeft de
NVWA geconstateerd dat regulering van Rosa op de AFM niet relevant zou zijn vanwege het beperkte risico. Gaandeweg worden echter meerdere stadia (dus niet alleen het beginstadium) van de mot aangetroffen, waarmee het risico op verspreiding
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vanuit import toe kan nemen. De NVWA houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols.
Indien aantal en aard van vondsten, in combinatie met de logistiek van het product
in de bloemisterijsector, daar aanleiding toe geeft, worden verdere stappen overwogen.
Tabel 4.5

Vondsten Afrikaanse fruitmot in diverse producten.
2004 Gewas
Land
2012
2011
Capsicum

Citrus

Rosa

2014

Ghana

0

0

3

4

Oeganda

3

0

27

28

Tanzania

0

0

0

1

Rwanda

0

0

1

1

Zimbabwe

0

0

1

2

Totaal

3

0

32

36

Zimbabwe

2

1

5

14

Zuid-Afrika

73

24

34

28

Totaal

75

25

39

42

Kenia

1

2

13

46

Oeganda

23

41

149

227

Tanzania

1

1

3

9

Zambia

0

2

1

1

Zimbabwe
Totaal

4.3.2

2013

1

0

0

2

26

46

166

285

Xanthomonas fragariae
Het aantal vondsten van deze bacterie in uitgangsmateriaal van aardbei lijkt ten
opzichte van het niveau van eerdere jaren (gemiddeld 45) en de piek in 2012 (73)
structureel op een lager niveau te zijn gekomen (16 in 2013; 13 in 2014). Hiermee
is het aantal gevallen duidelijk lager dan alle jaren daarvoor.
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Figuur 4.3
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Besmettingen X. fragariae 2005 – 2014.
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De naar aanleiding van de situatie in 2012 ingezette aanscherping in de aanpak, lijkt
dus een structurele verbetering te geven. Een onderdeel van deze aanscherping is
de latentietoetsing, ofwel planten toetsen ook als deze (nog) geen symptomen hebben. Daarbij is met de sector afgesproken dat een resultaat ‘besmet’ niet tot formele
maatregelen leidt, maar dat de plantenkweker er wel zijn conclusies aan verbindt.
Formele maatregelen zijn alleen aan de orde bij daadwerkelijke symptomen in de
planten. In de regel gaat het dan om een zwaardere besmetting. Daarnaast is in
2014 een aantal andere aanscherpingen (vermindering van aantal generaties, vergroting van afstandscriteria (belending), aanscherping hygiëneprotocollen, mogelijke
ontsmetting water, voorwaarden aan eigen vermeerdering) verder vormgegeven of
is in ontwikkeling.
4.3.3

Clavibacter
In 2014 meldden zich in totaal acht telers met een besmetting met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) in de tomatenteelt. De meldingen kwamen
binnen tussen januari en augustus.
De eerste twee gevallen (nummers 1 en 2 in onderstaande tabel), die vroeg in het
teeltseizoen naar voren kwamen, bleken direct in verband met elkaar te staan. De
planten waren door dezelfde plantenkweker geleverd en hadden gelijktijdig op dezelfde vloer gestaan. Vermoedelijk is daar de besmetting overgegaan van de ene
naar de andere partij. DNA-analyse (met de zogeheten AFLP-techniek, een sequentie-analyse op een karakteristiek fragment van het DNA van de bacterie) bevestigde
dit, het ging in beide gevallen om dezelfde stam. Wat echter de primaire bron van
deze besmetting was en dus welke partij als eerste besmet was, kon niet worden
vastgesteld. In de gebruikte partijen zaad, die standaard worden getoetst om te
proberen de oorzaak van de besmetting te achterhalen, werd geen indicatie voor
aanwezigheid van de bacterie gevonden. Enkele maanden later kwam een melding
uit het Verenigd Koninkrijk (VK). De planten bleken door dezelfde plantenkwekerij
geleverd te zijn.

Foto 4.4 – 4.6 Clavibacter in tomaat: verwelking, bladvlekken en vaatverkleuring (Bron NVWA).

Van deze besmetting werd een isolaat van de bacterie ontvangen die, zo bleek uit
de AFLP-analyse, van dezelfde stam was als de eerder aangetroffen stammen op de
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bedrijven in Nederland. Met de plantenkweker is uitgebreid van gedachten gewisseld
over de aangetroffen situatie, de aanpak, de impact voor het bedrijf, etc.
In een geval dat in mei gemeld werd (nummer 4 in de tabel), bleek dezelfde onderstam (gelijk productienummer) gebruikt te zijn als in één van de gevallen uit januari. De planten waren wel van een andere plantenkweker afkomstig. Het vermoeden
was dat er via het zaad van de onderstam een verband was tussen deze besmettingen. Verdere analyse met AFLP liet echter zien dat het om een andere stam van
Cmm ging, dus geen samenhang vanuit het zaad.
In mei kwam ook nog een volgende melding binnen (nummer 5 in de tabel). In deze
situatie ging het weer om planten die afkomstig waren van de eerstgenoemde plantenkweker. Hoewel er qua moment van opkweek geen samenhang leek te zijn liet
AFLP zien dat het ging om dezelfde stam die eerder kennelijk ook al via de plantenkweker had verspreid.
Tabel 4.6

Samenhang tussen besmettingen met Clavibacter in tomatenteelt 2014 (gevallen Nederland zoals
gemeld aan de NVWA). Nummers in chronologische volgorde van melding aan de NVWA. Stammen zijn fictief aangeduid.
PlantenGeval

kweker

Stam

1

A

X8

2

A

X8

5

A

X8

8

A

?

3

B

?

7

B

X13

4

C

X9

6

D

X10

12
Uitgangsmateriaal

11

Teelt
10
9

9
8

8

6
6
5
4
4

3
2

1

1

0
2007

Figuur 4.4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aantal tomatenbedrijven met een Clavibacter-besmetting.
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In de loop van voorjaar en zomer werden nog enkele gevallen gemeld. Voor gevallen 3, 6 en 7 werd noch qua ras en onderstam, noch qua AFLP-resultaten enige samenhang met andere gevallen gevonden.
Voor geval 8 bleek dat de planten afkomstig waren van de eerder in beeld gekomen
plantenkweker. Van de planten bij deze teler kon geen isolaat verkregen worden. Er
kon zodoende geen formele bevestiging van de besmetting, noch van een relatie
met de eerdere besmettingen vastgesteld worden.
In alle gevallen die aan de NVWA gemeld zijn, zijn zaadmonsters genomen en is
nagegaan of er een samenhang kon zijn tussen de gevallen. Zaadtoetsingen gaven
geen indicatie voor zaad als een primaire besmettingsbron. Gevallen 1, 2, 5 en de
melding uit het VK hebben een samenhang via de plantenkweker. Geval 8 hangt
daar wellicht mee samen, maar er kon geen nadere analyse uitgevoerd worden. De
stammen die aangetroffen werden zijn divers (in de tabel hebben ze een fictieve
aanduiding) en niet bekend van besmettingen uit eerdere jaren.
De AFLP-techniek heeft ook dit seizoen zijn waarde bewezen doordat een vermoede
samenhang tussen besmettingen in het ene geval ondersteund, en in het andere
geval juist weerlegd kon worden.
4.3.4

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in tomaat
Naast de ‘bekende’ Clavibacter (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis,
Cmm, zie boven) kwam in de loop van het voorjaar 2014 een melding binnen van
besmetting van een tomatengewas met Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms), in Nederland bekend als de veroorzaker van ringrot in aardappelen. Het
ging om een melding van een bedrijf uit België dat planten had gekocht van een
Nederlands bedrijf.
Tomaat was alleen bekend als ‘experimentele waardplant’. Eerder kon alleen in het
laboratorium besmetting tot stand worden gebracht. De gehanteerde toetsmethodiek lijkt wel adequaat. De herkomst van de besmetting was niet duidelijk. Op het
bedrijf van de plantenkweker in Nederland is geen aanwijzing gevonden van de
aanwezigheid van Cms. Er zijn geen beperkingen opgelegd.

4.3.5

Ralstonia in tomaat
In de loop van het najaar werd melding gedaan van het aantreffen van Ralstonia
solanacearum (bruinrot) in tomaat op twee bedrijven. In één van deze twee gevallen kon het vermoeden met toetsen in het laboratorium bevestigd worden. In het
andere geval kon die zekerheid niet verkregen worden. Onderzoek naar de mogelijke oorsprong van deze besmetting(en) heeft geen aanwijzingen opgeleverd. Er lijkt
geen samenhang te zijn tussen de twee meldingen.

4.3.6

Pepino mozaïek virus
In 2013 werd aan twee bedrijven tijdelijke vrijstelling verleend om een of meer
zwakke stammen van het virus als gewasbeschermingsmiddel op de markt te brengen. Als toepassingsgebied is genoemd de productieteelt van tomaat. Dit is de teelt,
dus niet de opkweek van jonge planten. Met andere woorden, toediening bij de plantenkweker is, op basis van deze formulering in de vrijstellingen, niet aan de orde. In
de reeds jarenlang bestaande praktijk gebeurde dit wel.
In 2014 is voor één van beide middelen opnieuw ontheffing verleend. De sector
voerde op basis hiervan wederom discussie over het moment van toediening. Men
stelde dat, vooral bij de opkweek van planten voor de belichte teelt, toediening feitelijk alleen haalbaar is bij de plantenkweker. De vrijstelling voorziet hier echter niet
in. Of en onder welke voorwaarden toediening bij de plantenkweker op veilige wijze
kan plaatsvinden (er moet voldoende garantie zijn dat partijen planten die niet behandeld worden, bij de plantenkweker ook gegarandeerd vrij blijven van het virus)
wordt in 2015 verder bediscussieerd.
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Fytobewaking
In het programma Fytobewaking inspecteren NVWA (voor sommige onderdelen, de
keuringsdiensten in opdracht van de NVWA) Nederlandse groente- en fruitteeltbedrijven, alsmede de handel en de logistieke sector op de aanwezigheid van bepaalde
schadelijke organismen. Dit gebeurt om diverse redenen. Vanwege een Europese
meldingsverplichting, naar aanleiding van een uitbraak, omdat de NVWA van oordeel
is dat er een relatief hoge kans op insleep of vestiging van een schadelijk organisme
is, of om de pest status te onderbouwen. In 2014 werden in dit kader 549 waarnemingen gedaan op groente- en fruitteeltbedrijven.
Programma Fytobewaking 2014 in de sector groenten en fruit.
Gewas
Capsicum annuum (paprika) eindteelt

Cucumis sativus (komkommer) eindteelt

Schadelijk organisme
Pospiviroiden, Ralstonia solanacearum ras
1, Xanthomonas campestris subsp. vesicatoria
Acidovorax avenae subsp. citrulli, Cucumber vein yellowing virus, Cucurbit chlorotic
yellow virus, Cucurbit yellow stunting
disorder virus, Heliothis virescens, Mellow
Yellow Spot Virus, Spodoptera frugiperda /
eridania / littoralis / litura, Tomato leaf curl
New Delhi Virus

Aantal locaties
53

94

Cucurbita pepo (courgette) eindteelt

Tomato leaf curl New Delhi virus

31

Sla - buitenteelt

Lettuce necrotic leaf curl virus

25

Solanum lycopersicum (tomaat)
– eindteelt

Solanum melongena (aubergine)
- eindteelt

Candidatus ‘Liberibacter solanacearum’,
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Heliothis virescens, Pospiviroiden,
Ralstonea solanacearum ras 1 en 3, Spodoptera frugperda/eridiana/litoralis/litura,
Tomato chlorosis crinivirus, Tomato infectious chlorosis virus, Tomato torrado virus,
Tomato yellow leaf curl virus, Xanthomonas
campestris subsp. vesicatoria
Heliothis virescens, Ralstonea solanacearum ras 1 en 3, Spodoptera frugperda /
eridiana / littoralis / litura

134

11

Malus (appel) - uitgangsmateriaal

Meloidogyne mali (M. ulmi)

97

Prunus avium (kers)

Xanthomonas arboricola pv. pruni, Xiphinema spp.

50

Actinidia (kiwi) - uitgangsmateriaal

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

29

Wijnbouw buiten

Potato stolbur mycoplasma, Xiphinema
spp.

25

Totaal

549

Nezara viridula, een nieuwe groene stinkwants in vruchtgroente
In september 2014 werd tijdens een inspectie binnen het programma voor de fytobewaking in de teelt van Capsicum de wantsensoort Nezara viridula aangetroffen.
Het betroffen acht mannelijke, dertien vrouwelijke en 71 onvolwassen exemplaren.
De teler gaf aan dat hij al enige tijd schade ondervond van deze wants. Ook bij collega-telers in de omgeving zou deze wants op het bedrijf voorkomen.
Nezara viridula (the southern green stinkbug) komt van oorsprong vermoedelijk uit
Ethiopië, maar komt tegenwoordig over de gehele wereld voor in tropische, subtropische en warm gematigde gebieden. Vanuit Zuid-Europa verspreidt de soort zich
steeds verder naar Noord-Europa. In 2006 werd ze voor het eerst in Nederland,
zowel buiten als in een kas aangetroffen tijdens de survey naar biologische bestrijders. In de jaren daarna volgden enkele incidentele waarnemingen van adulten door
particulieren. Sinds begin deze eeuw worden ook al regelmatig vondsten uit het
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Verenigd Koninkrijk gemeld.
Nezara viridula hoort tot de groep van de stinkwantsen en lijkt sterk op onze inheemse groene stinkwants (Palomena prasina). De adulten staan bekend als zeer
polyfaag, maar voortplanting lijkt zich te beperken tot een kleiner aantal waardplanten, waaronder tomaat, paprika, komkommer en aubergine. De adulten en larven
prikken in alle bovengrondse plantendelen, vooral in de groeipunten en in vruchten.
Het aanprikken van de vruchten veroorzaakt zuigschade, groeivertraging en misvorming van de vruchten. De wants zorgde afgelopen jaren al voor problemen in de
vruchtgroenteteelt en er is sprake van een toenemend aantal aantastingen in kasteelten. Wantsen zijn lastig te bestrijden in de huidige IPM systemen in de vruchtgroenteteelt.

Foto 4.7

Nieuwe groene stinkwants Nezara viridis op paprika in een Nederlands kasbedrijf. (Bron NVWA).

Fytobewaking Import (FB-I)
Per 2013 is aan Naktuinbouw en aan het KCB de opdracht gegeven om het
programmaonderdeel Fytobewaking Import, in samenspraak met de NVWA, uit te
voeren. Naktuinbouw richt zich op monitoring in sierteelt een aantal weken na
import (zie hoofdstuk 3), het KCB op monitoring in risicovolle importstromen
groenten en fruit. Het doel van deze opdracht aan het KCB is na te gaan of er bij
import van niet-inspectieplichtige groenten en fruit, organismen voorkomen die
schadelijk kunnen zijn. De opdracht is in principe gericht op de import uit alle derde
landen. Per controlebezoek (in totaal circa 1.000) vinden meerdere beoordelingen
plaats, in totaal betrof het 3.603 partijen die beoordeeld zijn. Bij de vondst van een
organisme neemt de inspecteur een monster. Bij de vondst van een Q-organisme of
Q-waardig organisme vindt afhandeling op de normale wijze plaats. Dergelijke
vondsten worden ook genotificeerd. Voor een niet Q-organisme geldt het bekende
stramien van diagnose en indien relevant, nadere beoordeling met een quick scan.
Een groot deel van de beoordelingen in groenten en fruit (in 1.119 van de 3.603
partijen) betrof Capsicum (pepers, paprika), vanwege de risico’s van de
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inspectieplichtige groenten- en fruitproducten beoordeeld op aanwezigheid van
schadelijke organismen. In totaal zijn 206 monsters genomen en opgestuurd aan de
NVWA. Hierin werden 67 keer Q-organismen aangetroffen, de meeste in Capsicum
(paprika) en Carambola (stervrucht).
Naast deze vondsten van Q-organismen heeft de opdracht vondsten opgeleverd van
organismen die geen Q-status binnen de EU hebben, maar voor de NVWA (NRC)
interessante informatie opleveren. Het gaat onder meer om:
− De aardbeibloesemkever op een val in een Nederlandse kas;
− Middellandse zeevlieg (Medfly) in pepers uit Oeganda, Senegal, Ghana en Dominicaanse Republiek;
− Rupsen in Solanum vruchten uit Suriname, Pepers uit Italie en Physalis uit Colombia;
− 6 keer (Neo) Leucinodes sp. in Solanum uit Oeganda, Suriname en Colombia;
− 1 keer (Neo) Leucinodes sp. in Capsicum uit Suriname;
− Diverse organismen als luizen, spinnen, rupsen (onder andere Helicoverpa),
tripsen, fruitvlieg, virussen enz.
Tabel 4.8

Landen met meeste controles en/of meeste vondsten.
Herkomst

Controles

Vondsten

Dominicaanse republiek

444

11

Oeganda

439

23

Suriname

288

2

Maleisië

253

6

Thailand

218

3

Colombia

183

0

Costa Rica

161

0

Kenia

144

0

Spanje

120

0

Brazilië

119

0

Nederland

74

0

Cambodja

40

12

Tanzania

21

2

1.099

8

3.603

67

Overige (55 landen, maximaal
1 vondst per land)
Eindtotaal

Overzicht beoordeelde landen
De 3.603 beoordeelde partijen groenten en fruit waren afkomstig uit 67 landen,
onder andere uit het Caraïbisch gebied (Suriname, Colombia, Costa Rica en Mexico),
Afrika (Kenia, Zuid-Afrika), Azië (Thailand, Maleisië, India), Zuid-Amerika (Brazilië,
Ecuador) en het Midden-Oosten (Israël).
Naast geïmporteerd product is ook 74 keer Nederlands product beoordeeld, waarvan
53 keer Capsicum en 120 keer Spaans product, waarvan 74 keer Capsicum. Hierin is
geen paprikasnuitkever of AFM aangetroffen.
De meeste partijen zijn vastgelegd vanwege AFM (27), vooral in pepers uit Oeganda
(22) en vanwege niet-Europese boorvliegen (21), vooral in pepers uit Cambodja
(10) en Carambola uit Maleisië (4). Er is vijf keer paprikasnuitkever gevonden in
pepers uit de Dominicaanse Republiek. Vanaf 1 oktober 2014 is Capsicum fytosaniPagina 56 van 155
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tair inspectieplichtig bij import. Vraag is of op basis van de resultaten van deze opdracht in het kader van de Fytobewaking, andere producten, waarin Q-organismen
zijn aangetroffen, een Q-status moeten krijgen in de EU, bijvoorbeeld Carambola,
Mentha, Solanum, Coriandrum.
Bij de uitvoering van de opdracht voor het programma Fytobewaking zijn geen producten beoordeeld uit Bangladesh, terwijl andere EU lidstaten onderscheppingen uit
dit land melden. In overleg met de NVWA / Douane moet nagegaan worden of dit
product in Nederland geïmporteerd wordt en zo ja, bij welke bedrijven.
Tabel 4.9

Producten met meeste controles en/of meeste vondsten.
Gewas

Tabel 4.10

Totaal

Vondsten

Capsicum frutescens

766

35

Averrhoa carambola

220

4

Mangifera indica

131

2

Capsicum chinense

123

8

Capsicum annuum

122

2

Solanum melongena

111

0

Capsicum

108

8

Carica papaya

88

0

Abelmoschus esculentus

68

0

Physalis

62

0

Mentha

35

3

Ocimum

37

2

Overige (max 1 vondst / land)

1.732

3

Eindtotaal

3.603

67

Monsters met status afgekeurd (vondst Q-organismen).
Reden
Boorvliegen (Tephritidae)

Totaal
21

Kevers (Coleoptera)

6

Rupsen (Lepidoptera larven)

8

Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta)
Witte vliegen (Aleyrodidae)
Totaal

27
5
67

Oog en oor/eigen oriëntatie monsters KCB
Tijdens de reguliere fytosanitaire inspecties import en export, alsmede bij fytobewakinginspecties neemt de KCB inspecteur bij een vermoeden van een Europees Qorganisme een monster en legt de zending vast in afwachting van de uitslag. Bij
deze inspecties, maar ook tijdens reguliere kwaliteitsinspecties van nietgereguleerde groenten en fruit, komen inspecteurs soms organismen tegen die in
verschillende opzichten interessant kunnen zijn. Enerzijds geeft het insturen van
onbekende organismen invulling aan de ‘oog en oor’ functie die het KCB heeft en
zorgt zo voor een verbreding van de kennis bij NVWA en keuringsdiensten. Anderzijds zorgt de mogelijkheid om monsters in te sturen voor de eigen oriëntatie voor
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vergroting van de kennis bij de inspecteurs over betreffende organismen en de productstromen waarin deze worden aangetroffen. Alleen bij een vermoeden van een
Q-organisme wordt de betreffende zending vastgelegd.
Het KCB heeft in 2014 ongeveer 450 monsters voor eigen oriëntatie ingestuurd naar
de NVWA. Hieronder een opsomming van een aantal bijzonderheden.
− In 2014 is 34 maal Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot, AFM) aangetroffen in citrus uit Zuid-Afrika en Swaziland. Dit organisme heeft in de EU nog
geen Q-status op dit product maar in Nederland wel op Capsicum. Met NRC is
afgesproken om de goed herkenbare Thaumatotibia leucotreta larve op citrus
toch steeds in te sturen om zo een beeld te krijgen over de omvang van de aantasting in deze landen. In het geval de EU besluit om dit organisme de Q-status
te geven, is er op deze manier al een beeld van de impact op de citrus vastleggingen uit deze landen.
− Spodoptera littoralis werd aangetroffen op verschillende producten uit Italië
onder andere op Ranonkels, spinazie en sla. Het ging hierbij om vondsten op
producten die werden aangeboden voor export naar derde landen.
− Een bijzondere vondst was ook Diabrotica balteata op frambozen uit Mexico, de
eerste vondst van dit organisme in Nederland.
− Bij de importinspectie van aardappels wordt geregeld voor eigen oriëntatie een
monster van aanhangend grond ingestuurd. Dit is niet wettelijk voorgeschreven
maar gezien de grote hoeveelheden aanhangend grond die soms worden aangetroffen een goede manier om de vinger aan de pols te houden.
− Opvallende vondst was ook de Spodoptera cosmioides aangetroffen op druiven
uit Brazilië, recent Q-waardig geworden op stekken en planten.
− In het najaar van 2014 zijn verscheidene vondsten geweest van Ceratitis capitata op Spaanse paprika. Op zich niet verrassend maar wel risicovol omdat dit
product stond opgeslagen bij een exporteur die ook Nederlandse vruchtgroenten
naar Japan exporteert. Tevens een bevestiging van het feit dat paprika een redelijk goede waardplant is voor dit organisme.
− Vanwege de vondst van een rups van Chloridea subflexa op het Physalis ixocarpa is een quickscan gemaakt. Hieruit komt naar voren dat dit organisme voornamelijk op Physalis schade geeft en dat deze teelt beperkt voorkomt in de EU.
− In vier eigen oriëntatiemonsters is dit jaar Neoleucinodes elegantalis gevonden.
In alle gevallen werd dit organisme aangetroffen op Solanum-soorten uit Suriname. Dit organisme staat op de EPPO-A1-list.
− In 2014 is na overleg tussen de NVWA, het KCB en de exporteurs die paprika’s
naar Japan exporteren, afgesproken dat de KCB-inspecteurs bij een afkeuring
van een partij paprika bestemd voor Japan vanwege de vondst van trips, deze
trips zouden inzenden bij het NRC van de NVWA voor eigen oriëntatie. Op deze
manier is geinventariseerd welke tripssoorten voorkomen op de Nederlandse
paprika bestemd voor export naar Japan. Van de 29 maal dat werd afgekeurd
ging het in 26 gevallen om Frankliniella occidentalis, tweemaal betrof het Thrips
tabaci en eenmaal Echinothrips americanus.
4.5

Export en handel
Het aantal afkeuringen bij export is fors afgenomen ten opzichte van de vorige jaren. Dit is vrijwel helemaal toe te schrijven aan administratieve verbeteringen, waar
over de jaren heen al verbetering te zien was. De inschatting is dat exporteurs beter
zorgen dat de documenten op orde zijn nu de controles strenger zijn.
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Tabel 4.11

Overzicht van afkeuringen bij exportinspecties in groenten en fruit 2011 - 2014.
Reden afkeuring
Schadelijk organisme, waarvan
- Insect of mijt

2011

2012

2013

236

522

487

2014
376

216

484

482

342

- Schimmel

0

1

2

12

- Nematode

18

36

3

21

- Bacterie

1

1

0

1

- Virus

0

0

0

0

- Onkruid

1

0

0

0

Aanwezigheid (te veel) grond

101

125

108

10

6

5

3

Overige redenen (o.a. administratief)

603

541

364

11

Totaal

950

1.194

964

593

Verboden product

4.5.1

GROENTEN EN FRUIT

203

Middellandse zeevlieg Ceratitis capitata
Medio augustus en eind september werd Medfly (Middellandse zeevlieg, Ceratitis
capitata) aangetroffen in een val in de Quarantine Monitoring Area (QMA) in Barendrecht. Dergelijke monitoringgebieden zijn ingesteld om voldoende garanties te bieden voor de export van paprika naar Japan. Deze vondsten hadden geen gevolgen
voor de export. Wel zijn, conform de afspraken met Japan, naar aanleiding van deze
vondsten monsters verzameld van binnenlands fruit in een gebied met een straal
van 1,2 km rond de geregistreerde telers (Designated Production Facilities, DPF’s).
Bij de vruchtcontroles rond deze DPF’s werden in een perenboom drie larven van de
Medfly aangetroffen. De boom stond op het erf van een geregistreerde paprikateler
(DPF).

Foto 4.1 – 4.3 KCB en NVWA bemonsteren een perenboom in Bleiswijk na vondst van Middellandse zeevlieg.

De vondst in de perenboom had wél gevolgen voor de export. Export van alle deelnemende telers (DPF’s) binnen een straal van 2,4 km is per direct stop gezet.
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Doordat deze maatregel aan het einde van het seizoen plaatsvond waren de gevolgen voor de betrokken telers gering. Door de vondst in de perenboom rond een DPF
was een extra survey met vallen noodzakelijk om aan te tonen dat de Medfly zich
niet verder had verspreid. In het gebied met een straal van 1,2 km rond de locatie
van de vondst, zijn 48 vallen opgehangen en in het gebied met een straal van 1,2
tot 2,4 km rond deze locatie, zijn nog eens 72 vallen opgehangen. In al deze vallen
is geen Medfly aangetroffen, waarmee aangetoond werd dat er geen verdere verspreiding had plaatsgevonden.
4.5.2

Tuta absoluta - vrijwaring export VS
Vrijwaring voor export van tomaat naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de
strikte voorwaarden die de Amerikaanse autoriteiten stellen. Deze voorwaarden
hebben betrekking op aspecten als volstrekt gesloten bedrijf met gaas voor luchtopeningen en sluizen, regelmatige controle met feromoonvallen, en gesloten logistiek met netzakken. In Nederland betreft het slechts een enkel bedrijf dat aan deze
voorwaarden kan voldoen, en zelfs binnen de strikte voorwaarden bleek het in één
van de gevallen niet mogelijk om de mineermot volstrekt buiten de deur te houden.
In de loop van 2014 werd bij de autoriteiten in de VS wat extra ruimte bedongen.
Onder nog nader te omschrijven voorwaarden zouden ook tomaten met groene delen zoals trostomaten, geëxporteerd kunnen worden. De sector zag hier in eerste
instantie geen heil in. De markt lijkt niet groot genoeg, ook niet voor dergelijke specials, om de investeringen te rechtvaardigen. Tegen het einde van het jaar 2014
werd dit echter opnieuw opgepakt.

4.6

Nieuwe risico’s
Lasioptera galmug
Al enige jaren worden tomaten en komkommertelers in Griekenland en Turkije
geplaagd door een tot dusver onbekende galmugsoort (Lasioptera sp.). Een
onderzoeksgroep in Japan probeert met meerjarig onderzoek de identiteit van deze
galmug te achterhalen. In Nederland is deze galmug niet aangetroffen.
Vrouwelijke exemplaren van deze galmug zetten hun eitjes af in kleine scheurtjes in
de plant.

Foto 4.8- 4.9

Lasioptera galmug in Griekse kastomatenteelt, larven in stengel (l) en adult (r).
Bron: Perdikis et al, 2011, EPPO Bulletin 41, 442–444.

Tegelijkertijd met het ei worden schimmelsporen in de scheurtjes gelegd. De
daaropvolgende schimmelgroei en larvenvraat verwoesten de stengels van de plant.
In Griekse tomatenkassen was er vaak sprake van zware schade en was een
frequente chemische bestrijding noodzakelijk. Er is een kleine kans dat insleep bij
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tomatentelers in Nederland plaats vindt via besmette groene delen van
geïmporteerde tomaten uit Turkije of Griekenland. Indien de galmug in de
Nederlandse tomatenteelt zou opduiken, kan chemische bestrijding wel eens
problemen opleveren in verband met de consequenties van het gebruik van deze
middelen voor biologische bestrijders en bestuivers.
Atherigona orientalis
Een inspecteur van Naktuinbouw die een inspectiebezoek uitvoerde bij een
zaadveredelaar, zag per toeval een zending auberginezaad met vliegenpoppen uit
Tanzania. Vermoedelijk waren de larven/poppen meegekomen met het
aanhangende vruchtvlees in de zaadzending. Atherigona orientalis wordt beschouwd
als een primaire plaagsoort op een aantal gewassen, zoals Solanaceae, Citrus,
sommige koolsoorten en bonen. De soort is wijdverbreid en komt ook voor in Spanje
en Cyprus. Er is geprobeerd om vliegen te kweken maar de poppen waren
vermoedelijk dood.

Foto 4.10

Atherigona orientalis. Bron: Gary Steck, Florida Department of Agriculture and Consumer Services.
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Akkerbouw

In deze rapportage vallen de volgende gewassen onder de akkerbouwsector:
aardappel, granen, maïs en suikerbiet. In de praktijk hebben de fytosanitaire
activiteiten hoofdzakelijk betrekking op aardappelen. De vollegrondsgroenten zijn
onderdeel van het hoofdstuk 4 Groenten en fruit.
In 2014 zijn er op 156.252 ha aardappelen geteeld (bron Centraal Bureau voor de
Statistiek, CBS). Daarvan waren 74.000 ha consumptieaardappelen en 42.400 ha
zetmeelaardappelen.
Overzicht pootgoedteelt:
− Pootgoedbedrijven (exclusief ATR): 1.507 (26.552 percelen, 37.715 ha)
− Bedrijven met alleen ATR-pootgoed: 381 (669 gekeurde percelen, 911 ha)
− TBM-pootgoed: 900 bedrijven op 2.753 ha en 2.956 percelen TBM.
5.1

Samenvatting inspectieresultaten

Tabel 5.1

Samenvatting inspectieresultaten voor EU-quarantaineorganismen in 2014 in de akkerbouw
(aantallen besmette partijen, percelen of bedrijven).

Organisme

Q-

Im-

Verstuurde

Per-

Oppervlak-

status

port

notificaties

celen

te water

Eindteelt

Poot-

Ontvangen

goed3

notificaties1

Clavibacter
michiganensis
subsp.

04

IAII

04

1

sepedonicus
Ralstonia
solanacearum
Globodera
rostochiensis +
G. pallida
Meloidogyne
chitwoodi
Meloidogyne fallax
Synchytrium
endobioticum
Totaal

IAII/IB

654

IAII

IAII

22a

IAII

1

10

2

92

282

1

12

20

31

IAII
2

1

5.2

105

IAII

654

10

2

NOI: betreft door de NVWA ontvangen notificaties in 2014 (ongeacht of deze terecht of onterecht waren).

2

Vondsten M. chitwoodi of M. fallax in aardappelpartijen in 2014 uitgedrukt in aantal herkomstpercelen.

2a

betreft vondsten van teelt in België door Nederlandse telers.

3

Pootgoed inclusief eigen pootgoed (ATR en TBM).

4

Aantal bedrijven met een besmetting in teeltjaar.

5

Aantal locaties waar bruinrot is aangetroffen (incl. vondsten bij afbakening rondom eerdere vindplaatsen).

Import
Het importvolume van consumptieaardappelen was in 2014 voor de traditionele importlanden Israël en Marokko ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Er zijn 489
inspecties verricht op in totaal 49.336 ton consumptieaardappelen uit Israël en 243
inspecties op 6.204 ton afkomstig uit Marokko. Daarnaast is er één inspectie uitgevoerd op een partij van 270 kg afkomstig uit Turkije. Uit een aantal landen was import mogelijk op basis van een EU-derogatie. Dit betreft Cuba, Egypte en Libanon. Al
verscheidene jaren heeft er geen import uit Cuba plaatsgevonden. Voor Libanon is
vanaf 2013 een derogatie van kracht, van deze mogelijkheid tot invoer is geen gePagina 63 van 155
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bruik gemaakt. Voor aardappelen afkomstig uit Egypte gelden vanwege de situatie
met betrekking tot bruinrot in dit land, aanvullende EU-voorschriften. Uit Egypte is
ook dit jaar een beperkte hoeveelheid (rechtstreeks) geïmporteerd. Het is de kleinste hoeveelheid sinds vele jaren. De invoer betrof slechts 17 zendingen, bestaande
uit 127 partijen en een omvang van 3.155 ton die is geïnspecteerd. Daarbij zijn negen monsters genomen en onderzocht op bruinrot. Er is bij dit onderzoek en de visuele importinspecties geen bruinrot aangetroffen.
5.3

Teelt

Tabel 5.2

Programma Fytobewaking 2014 in de akkerbouw.
Gewas/Survey

Organisme

Daucus carota

Candidatus Liberibacter psyllaurous; Liberi-

Aantal inspecties /
monsters
125

bacter vectoren (Bactericera/Trioza); Stolbur
Phytoplasma
Solanum tuberosum - M. chit-

Meloidogyne chitwoodi / fallax

220

woodi-survey in pootgoedteelt
Solanum tuberosum

Epitrix – percelen consumptieaardappelen

Solanum tuberosum - pootgoed-

Potato spindle tuber viroid, Columnea latent

teelt stammen

60

viroid, Chrysanthemum stunt viroid, Andean
potato latent virus, Andean potato mottle
virus en Potato black ringspot virus

Solanum tuberosum - pootgoedteelt nieuwe rassen (RKO)

249

Potato spindle tuber viroid en 9 andere
viroïden, Andean potato latent virus, Andean
potato mottle virus en Potato black ringspot
virus

Solanum tuberosum – in vitro

Ralstonia solanacearum1), Clavibacter

materiaal

michiganensis subsp. sepedonicus1)

Solanum tuberosum – oogstsurvey

Synchytrium endobioticum, (percelen)

risicogebieden

M. chitwoodi en M. fallax, (monsters)
overige Q-organismen

Solanum tuberosum – AM-survey -

72

311
1

Globodera rostochiensis/ pallida (AM)

- consumptieaardappelen

164 / 476

- zetmeelaardappelen

69 / 205

Solanum tuberosum – industrie-

Ralstonia solanacearum1), Clavibacter michi-

survey BR/RR herkomst NL en

ganensis subsp. sepedonicus1)

652

overige EU landen
Solanum tuberosum – industrie-

Ralstonia solanacearum1), Clavibacter michi-

survey BR/RR herkomst overige

ganensis subsp. sepedonicus1)

9 partijen (Egypte)

EU-lidstaten en landen rond Middellandse Zee
Solanum tuberosum – teeltsurvey

Ralstonia solanacearum1), Clavibacter michi-

BR/RR

ganensis subsp. sepedonicus1)

94
663

- consumptieaardappelen
- zetmeelaardappelen
Afbakeningssurvey beregeningsverbodsgebieden
1)

5.3.1

Ralstonia solanacearum1)
- bemonsteringspunten

35

Europese meldingsverplichting

Ralstonia solanacearum in oppervlaktewater
De NVWA bewaakt de aanwezigheid van bruinrot in het oppervlaktewater. Indien de
NVWA in het oppervlaktewater bruinrot aantreft, wordt rondom de vindplaats een
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beregeningsverbodsgebied voor aardappelen ingesteld. Deze gebieden zijn alleen
relevant voor consumptie- en zetmeelaardappelen. Voor pootgoed geldt in heel Nederland een verbod voor gebruik van oppervlaktewater.
Survey naar Ralstonia solanacearum in oppervlaktewater
De NVWA laat in Nederland sinds 1996 jaarlijks het oppervlaktewater onderzoeken
op de aanwezigheid van de bruinrotbacterie (Ralstonia solanacearum, IAII,
2000/29/EG). Per regio zijn de bemonsteringspunten vastgesteld, waarbij de focus
is gelegd op de gebieden met aardappelteelt. Aan de hand van de resultaten van dit
onderzoek stelt de Staatssecretaris van Economische zaken de beregening verbodsgebieden voor het komende jaar vast. De omvang van het onderzoek is sinds 2013
(naar beneden) bijgesteld en omvatte in 2014 het aantal van 1.342 enkelvoudige
watermonsters en 29 bitterzoetmonsters. Er zijn 21 watermonsters en 1 bitterzoetmonster genomen bij 11 waterzuiveringlocaties, 1 industrielocatie in noordoost Nederland en twee wasserijlocaties in Friesland en in de Hoekse Waard.
De vondsten van bruinrot in het oppervlaktewater in 2014 hebben geleid tot één
nieuw verbodsgebied. De uitbreiding heeft plaatsgevonden in de watergang ‘MusselA-kanaal’ ten westen van Harpel (gemeente Vlagtwedde).
Experimenteel bemonsteren binnen beregeningsverbodsgebieden
De NVWA heeft in 2014 opnieuw op experimentele basis bemonsteringen uitgevoerd
binnen enkele beregeningverbodsgebieden. Deze onderzoeken hebben tot doel om
te onderzoeken of de verbodstatus ingetrokken kan worden. De aanpak hiervoor is
nog niet definitief.
Per 2014 is op basis van de resultaten van het onderzoek in de voorgaande jaren de
verbodstatus voor het gebied Ruttensevaart in de Noordoostpolder beëindigd. Het
gebied omvatte vijf monsterpunten in hoofdwatergang Ruttensevaart ten zuiden van
Rutten tot de Rijksweg in de Noordoostpolder. De status van verbodsgebied is ook
voor het deelgebied Slochteren / Hunze en Aa beëindigd.
Binnen het verbodsgebied Rassenbeektocht in Zuidelijk-Flevoland, is op de vijftien
bemonsteringspunten geen besmetting aangetroffen in 2014. De status van dit verbodsgebied wordt per 2015 beëindigd.
In 2014 is gestart met nieuwe bemonsteringen binnen een tweetal beregeningsverbodsgebieden, 15 bemonsteringen at random binnen het verbodsgebied Haarlemmermeer en 10 bemonsteringspunten in een deelgebied ten westen van Middenmeer
in noordelijke richting. In het eerstgenoemde gebied zijn twee besmettingen geconstateerd nabij het centrum van Badhoevedorp en bij Vijfhuizen. In het gebied bij
Middenmeer zijn geen besmettingen vastgesteld.
Naleving beregeningsverboden
Er zijn geen overtredingen van de beregeningsverboden geconstateerd. De weersomstandigheden van 2014 hebben geen aanleiding gegeven tot het gericht uitvoeren van handhavinginspecties.
Overstromingen
In 2014 zijn vier overstromingen van pootgoedpercelen geconstateerd. Het gaat om
overstroomde percelen of gedeelten van percelen in de gemeenten De Marne (door
menselijk handelen op 14 mei), Roerdalen (11 juli), Alphen aan de Rijn (1 augustus)
en Waalwijk (4 augustus). De eigenaar van het overstroomde perceelsdeel in De
Marne heeft de aardappelen vernietigd. In de oogst van de andere overstroomde
percelen of delen van percelen werd bij toetsing geen bruinrot geconstateerd en
deze is onder de status ‘waarschijnlijk besmet’ als consumptieaardappelen afgezet.
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Tabel 5.3
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Ralstonia solanacearum in aardappel
In 2014 is voor het vijfde opeenvolgende jaar geen bruinrot (IAII, 2000/29/EG)
aangetroffen in de integrale toetsing van pootaardappelen. Er zijn hierbij 20.603
monsters onderzocht op bruinrot. Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater
in de teelt van pootaardappelen en de naleving hiervan, blijken effectief te zijn. Het
gebruik van oppervlaktewater is in het verleden een aantal keren aantoonbaar de
bron van bruinrotbesmettingen in (poot)aardappelen geweest.
De NVWA voert al jarenlang een monitoring op bruinrot uit in de teelt en verwerking
van zetmeel- en consumptieaardappelen. Hiervoor zijn voor het teeltjaar 2014/2015
in de teelt- en industriesurveys circa 1.600 monsters gepland. Daarvan zijn tot 31
januari 2015 1.320 monsters genomen. Deze survey laat voor het tweede opéénvolgende jaar een zeer gunstig resultaat zien. Er is geen bruinrot aangetroffen.
Aantal bedrijven met een bruinrotbesmetting in Nederland (tot maart 2015).
Gewas/
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
teeltjaar
/06
/07
/08
/09
/10
/11
/12
/13

2013
/14

2014
/15

NAK-pootgoed

1

0

1

1

2

0

0

0

0

0

ATR- en TBMpootgoed

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Consumptie/Zetmeel

1

2

0

0

0

1

4

0

0

0

Totaal

2

3

1

1

2

1

4

0

0

0

5.3.3

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
In 2014 is geen ringrot, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (IAII,
2000/29/EG) aangetroffen. In de periode 2011-2013 werd ringrot nog op respectievelijk 16, 10 en 3 bedrijven aangetroffen. Het niet aantreffen van ringrot wijst erop,
dat de preventieve aanpak vanuit de pootgoedketen en de overheid zijn vruchten
afwerpt.
De inspecties en bemonsteringen van aardappelen op ringrot zijn geïntegreerd met
die voor bruinrot, zie § 5.3.2 voor informatie over de omvang van dit programma.

Tabel 5.4

Het aantal bedrijven met een ringrot besmetting in Nederland.
Gewas/ teeltjaar

2005
/06

2006
/07

2007
/08

2008
/09

2009
/10

2010
/11

2011
/12

2012
/13

Consumptie/zetmeel

0

0

0

1

2

3

11

9

3

TBM / ATR

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

NAK

0

0

1

1

0

3

4

1

0

0

Totaal

0

0

1

2

2

6

16

10

3

0

2013
/14

2014
/15
0

Het resultaat van de bemonsteringen in 2014 is gunstig. Er is in 2014 geen ringrot
aangetroffen in aardappelen. In de zeven voorgaande jaren was dit wel het geval.
Het niet aantreffen van ringrot wijst erop, dat de preventieve maatregelen van de
afgelopen jaren effect hebben.
− De hygiënemaatregelen hebben de risico’s op besmetting van pootaardappelen
aanzienlijk gereduceerd.
− Met het verbod op het snijden van pootgoed voor pootgoedteelt, wordt een sterke opbouw van eventueel aanwezig ringrot in pootgoed voorkomen.
− Meer handhaving op gebruik van illegaal pootgoed voorkomt langdurig sluimeren van besmettingshaarden.
Waakzaamheid blijft echter geboden. Door ondermeer de grensoverschrijdende samenwerking tussen telers en de aanvoer van aardappelen uit delen van de EU waar
ringrot nog voorkomt, kunnen nieuwe ringrotbesmettingen worden geïntroduceerd.
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oost Nederland toont aan dat nieuwe haarden van ringrot op kunnen treden. De
NVWA heeft in 2014 circa 230 extra monsters genomen in de omgeving van het
vondstbedrijf van 2013. Hierin is geen ringrot aangetroffen.
De NVWA acht het wenselijk om bij de verdere ontwikkeling van het hygiëneprotocol
aandacht te geven aan twee specifieke doelgroepen:
− Telers met een groot areaal basispootgoed. De schaal waarop inmiddels ook
basispootgoed wordt geteeld is inmiddels zodanig, dat een ringrotbesmetting bij
één teler van basispootgoed bij meer dan honderd pootgoedtelers en hun klanten langdurig kan doorwerken (‘inktvlek werking’).
− Bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn of met deze bedrijven samenwerken. Het gaat hierbij om telers die in Duitsland en België actief zijn, waarbij de
afstanden waarop telers werken in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Indien deze bedrijven ook pootgoed telen of samenwerken met pootgoedtelers ontstaat eenvoudig een nieuwe besmettingshaard. Enkele jaren geleden
werd melding gemaakt van tussenopslag van Poolse aardappelen in Nederland
voor een aardappelverwerkend bedrijf. Het is belangrijk om alert te blijven dat
dergelijke locaties grondig worden gereinigd en ontsmet na gebruik voor aardappelen van dit soort herkomsten.
5.3.4

Meloidogyne chitwoodi/Meloidogyne fallax
Het aantal percelen en bedrijven waar in 2014 M. chitwoodi en M. fallax (Maiswortelknobbelaaltjes, (IAII, Richtlijn 2000/29/EG) ) zijn vastgesteld is hoger dan ooit.
De langdurige warmte was gunstig voor de vermeerdering van beide nematodensoorten. In 2014 is duidelijk geworden dat pootgoedtelers in de aangewezen gebieden veel zorg hebben over het Europese en Nederlandse beleid voor dit organisme.
Inspecties
De inspecties en bemonsteringen, waarbij M. chitwoodi en M. fallax worden aangetroffen, kunnen worden ingedeeld naar hun doel. Een aantal inspecties en bemonsteringen zijn specifiek gericht op deze organismen. Dit zijn:
− De survey naar M. chitwoodi en M. fallax in pootaardappelen. Hierbij worden
willekeurig 220 pootgoedpartijen bemonsterd en onderzocht op beide nematoden.
− De bemonstering van pootgoedpartijen in de aangewezen gebieden. Deze bemonstering vloeit voort uit de eisen die in de EU-fytorichtlijn gesteld worden aan
de vrijwaring van pootgoedpartijen, die vanuit gebieden waar M. chitwoodi en/of
M. fallax voorkomen, in het verkeer worden gebracht. Tabel 5.5 laat de ontwikkeling in aantallen monsters zien. Het aantal monsters neemt toe met de groei
van de aangewezen gebieden.
Een aantal inspecties en bemonsteringen, waarin de beide nematodensoorten worden aangetroffen, is gericht op andere organismen (bruin- en ringrot, zie hiervoor)
of zijn generiek voor alle voorkomende organismen. Zie tabel 5.6.

Tabel 5.5

Overzicht bemonstering in aangewezen gebieden (kalenderjaar).

Aantal ha pootgoed in aangewezen gebieden
Aantal monsters onderzocht

2010

2011

2012

2013

2014

1.194

1.220

1.471

1.724

2.027

699

702

864

1.005

1.214

30

29

6,5

34

53

Aantal ha pootgoed waarvan de opbrengst
besmet is verklaard

Vondsten M. chitwoodi en fallax
In 47 monsters, afkomstig van 37 percelen is M. chitwoodi vastgesteld. In twee
monsters is M. fallax aangetroffen.
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Vondsten M. chitwoodi en M. fallax naar type inspecties (kalenderjaren 2010 - 2014).
Organisme

Type inspectie

M. chit-

Bruin- en ringrotsurvey in consump-

woodi

tie- en zetmeelaardappelen

2011

2012

2013

aantal

aantal

aantal

aantal

2014
aantal

percelen1

percelen1

percelen1

percelen1

percelen1

4

1

1

3

8

M. chitwoodi survey in pootgoed

0

2

1

1

4

Overige survey’s

0

0

0

2

1

BKD partijkeuring

0

1

0

0

1

Grondmonsteronderzoek D. dipsaci

0

0

1

1

0

1

1

3

33

1

2

0

0

0

NAK partijkeuring / integrale toetsing
/ exportinspectie pootgoed
NAK exportinspectie consumptieaardappelen

M. fallax

2010

NAK toetsing in aangewezen gebieden

10

14

6

14

21

Totaal

15

21

10

24

38

0

3

0

1

1

Melding uit buitenland (bevestigd)

0

0

1

0

0

M. chitwoodi survey in pootgoed

0

0

0

0

0

Overige survey’s

0

0

0

0

0

NAK–toetsing in aangewezen gebieden

0

0

0

0

1

Totaal

0

3

1

1

2

Bruin- en ringrotsurvey in consumptie- en zetmeelaardappelen

1

Aantal percelen met één of meer besmette monsters.

2

Inclusief 1 partij TBM pootgoed op pootgoedbedrijf, dat ook NAK pootgoed teelt.

De vondsten van M. chitwoodi en M. fallax zijn gedaan in de volgende gebieden:
− Zetmeelaardappelgebied: 11 monsters op 11 bedrijven (in 2013 geen);
− Wieringermeer: 17 monsters op 10 bedrijven (in 2013 4 op 4 bedrijven);
− Noordoostpolder: 5 monsters op 5 bedrijven (2013 1 monster/bedrijf);
− Texel: In 2014 6 monsters op 4 percelen (2013 7 monsters/percelen);
− Achterhoek: in 2014 4 monsters/bedrijven (2013 1 monster/bedrijf);
− Zuidoost Nederland: 1 aantasting in gladiool.
Opmerkelijk is het grote aantallen vondsten van M. chitwoodi in het zetmeelaardappelgebied (noordoost Nederland). De vondsten liggen verspreid over het teeltgebied.
Tot dit jaar waren vier maal eerder vondsten gedaan in dit gebied. De meeste monsters zijn licht besmet. In 33 besmette monsters afkomstig uit de aangewezen gebieden is het besmettingsniveau als volgt:
− 15 partijen met 1 knol besmet;
− 8 partijen met 2 knollen besmet;
− 8 partijen met 3 t/m 9 knollen besmet;
− 2 partijen met 10 of meer knollen besmet.
Het aantal aangetroffen vrouwelijke aaltjes:
− 10 partijen met 1 aaltje;
− 5 partijen met 2 aaltjes;
− 14 partijen met 3 tot 9 aaltjes;
− 4 partijen 10 of meer aaltjes.
Dit lage niveau van aantasting dat in de meeste gevallen niet zichtbaar is aan de
knollen, draagt sterk bij aan het onbegrip bij de getroffen telers.

Pagina 68 van 155

FYTOSIGNALERING 2014

AKKERBOUW

Voor de goede orde merken we op, dat in 2014 voor de soortbepaling gebruik is
gemaakt van de PCR3-methodiek. De gebruikte toets toont alleen M. chitwoodi en M.
fallax aan en niet de andere Meloidogyne-soorten (M. minor, M. hapla, M. naasi).
Seizoenseffect 2014
De ontwikkeling van wortelknobbelaaltjes, Meloidogyne spp., wordt bepaald door het
gewas waarop deze nematoden zich ontwikkelen, maar ook door de tijdsduur die ze
hebben om zich te goed te doen aan het aanwezige voedsel. Om deze reden zijn er
op pootaardappelen minder aantastingen te vinden dan in consumptie- of zetmeelaardappelen, die immers veel langer op het veld staan. Deze aardappelen staan
immers veelal langer op het veld. De nematoden hebben een bepaalde temperatuursom nodig om hun levenscyclus te voltooien. Deze cyclus van ei in de grond tot ei
op de wortel duurt 600 - 800 graaddagen voor de eerste cyclus, 500 - 600 graaddagen voor de volgende cycli. Bij een warm groeiseizoen wordt de vereiste temperatuursom sneller bereikt en kan de volgende cyclus eerder starten. Hoe langer het
warm blijft, hoe meer kans er bestaat, dat de volgende cyclus afgemaakt kan worden, dat er tijd is voor een derde cyclus en in uitzonderlijke gevallen een vierde
cyclus. Dit leidt tot een veel hogere Meloidogyne dichtheid en dus een zwaardere
aantasting. In 2014 hebben we een lang groeiseizoen gehad met een warm voorjaar
en een warme nazomer. Gemiddeld lag de temperatuur een halve graad hoger dan
normaal, wat sterk doorwerkt in het aantal graaddagen. Dit warme weer heeft vermoedelijk geleid tot een hoger aantal vondsten dan 2013, wat een jaar was met een
warme zomer.
Overige ontwikkelingen
In het Rapport fytosanitaire signaleringen 2013 worden internationale ontwikkelingen besproken. De NVWA heeft in EPPO-verband gewerkt aan begrip voor de problematiek. Het is mogelijk gebleken om de problemen die samenhangen met een
moeilijk te bestrijden bodemorganisme aan de orde te stellen. Vanuit Nederlands
oogpunt is het organisme niet meer hanteerbaar als quarantaineorganisme. Veel
landen houden echter vast aan bescherming. De discussie is in 2013 geëindigd in
een EPPO-standaard (PM 9/17), die tot doel heeft om verspreiding tegen te gaan.
Het positieve aan de standaard is dat deze het belang van een survey onderstreept
en dat met de standaard voor alle EU-lidstaten de randvoorwaarde is geschapen om
deze surveys te houden (richtlijn wat te doen met een vondst). Tevens is positief
dat de standaard gebaseerd is op de erkenning dat de situatie van M. chitwoodi en
M. fallax sterk kan verschillen tussen landen en dat landen zelf verantwoordelijk
worden gesteld voor het stellen van doelen als ’elimineren – bestrijden – beheersen/inperken‘. De discussie over de implementatie staat gepland in 2015. In 2014 is
door de pootgoedtelers in de aangewezen gebieden aangedrongen op een evaluatie
van het beleid voor M. chitwoodi en M. fallax.
5.3.5

Globodera rostochiensis en G. pallida
In het Rapport fytosanitaire signaleringen 2012 is een analyse gemaakt van de impact van de nieuwe bestrijdingsrichtlijn voor aardappelmoeheid 2007/33/EG (AM,
organismen vermeld in bijlage IAII van Richtlijn 2000/29/EG), die in 2010 in de EU
van kracht is geworden. De cijfers van 2014 liggen vrijwel op het niveau van die van
de afgelopen drie jaar.

3

PCR, polymerase chain reaction. Een methode om uit zeer kleine hoeveelheden DNA (enkele basen) specifiek een
of meer gedeeltes te amplificeren tot er genoeg van is om het te analyseren.
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Omvang AM bemonstering
Uit de tabel blijkt, dat in het bemonsteringsjaar 2013 - 2014 (periode 01-07-2013
tot en met 30-06-2014) 49.634 ha is bemonsterd ten behoeve van een AMonderzoeksverklaring. Dit is ongeveer 2% meer dan in het voorgaande jaar en 30%
meer dan in het bemonsteringsjaar 2010.
Tabel 5.7

Samenvatting aantallen monsters grondmonsteronderzoek op ‘AM vrij terrein’ in 2013 - 2014.
Bemonsteringsniveau

Aantal ha

Aantal

% van

Aantal

monsters

aantal

percelen

% van
aantal

monsters

percelen

standaard

3 x 500 ml /ha

12.791

40.109

25,8 %

2.574

verlaagd

3 x 200ml/33 are

19.976

63.904

40,2 %

3.777

37,9 %

verlaagd

1 x 600 ml/ha

16.867

18.705

34 %

3.620

36,3 %

49.634

122.718

100%

9.971

100%

Totaal

25,8 %

Sinds het van kracht worden van het nieuwe Europese AM-beleid in 2010 zijn zowel
de 1:3 als 1:4 vruchtwisselingen éénmaal volledig voltooid. Dat betekent dat er van
een genormaliseerde situatie sprake zou moeten zijn. Het lijkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van bemonstering direct na de aardappelteelt naar een
bemonstering vlak voor de aardappelteelt. Opvallend is de verdere afname van het
areaal dat met de methodiek van 1 monster van 600 ml per ha wordt bemonsterd.
Dit heeft ongetwijfeld met bewustwording van het risico op aantreffen van aardappelmoeheid te maken en de gevolgen daarvan voor de oppervlakte die besmet verklaard wordt. Ook het areaal dat met het standaardvolume (1.500ml/ha.) bemonsterd moest worden, is met 13% toegenomen van 11.311 ha tot 12.791 ha.
Tabel 5.8

Samenvatting resultaten grondmonsteronderzoek op ‘AM vrij terrein’ in 2013 - 2014.
Bemonsteringsniveau

Aantal

Aantal

monsters

percelen

Besmet1 bevonden met AM
Percelen

%

Mon-

%

sters
standaard

3 x 500 ml /ha

40.109

2.574

283

11,0

933

2,3

verlaagd

3 x 200ml/33 are

63.904

3.777

267

7,0

443

0,7

verlaagd

1 x 600 ml/ha

18.705

3.620

49

1,3

59

0,3

122.718

9.971

599

6,4

1.445

1,2

Totaal
1

Besmet: monster bevat 1 of meer aardappelcysten met levende inhoud.

Vondsten van aardappelmoeheid (AM)
De verdeling van de vondsten van AM over de verschillende monstervolumes laat
eenzelfde beeld zien als de afgelopen jaren. Wel liggen zowel de aantallen als de
percentages van de besmet bevonden monsters lager dan in het voorgaande jaar
(respectievelijk 1.487 monsters besmet in 2013 en een percentage van 1,3)
De toename van de bemonsterde oppervlakte en de geringe procentuele afname van
het aantal besmette monsters, leidt er toe dat het besmet verklaarde oppervlakte
sinds 2011 vrijwel constant blijft. Een en ander is in tabel 5.9 weergegeven.
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Overzicht van AM-vondsten en besmetverklaringen 2009 -2014.
Bemonsteringsjaar
(01/07 - 30/06)

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

46.629

38.119

45.074

48.711

49.634

1.233

517

763

816

786

827

417

603

647

599

1.310

1.146

1.649

1.663

1.6621)

Aantal valplekken met AM

-

-

-

-

-

Aantal percelen met een
vondst in grondonderzoek

40

45

52

55

47

Onderzoek voor onderzoeksverklaring AM in ha.
Aantal besmet verklaarde
delen van percelen

2013/14

Besmet-verklaringen
Aantal percelen met besmetverklaringen
Totaal besmet verklaarde
oppervlakte in ha.
Survey AM

1

) Niet meegeteld zijn 60 ha / 14 percelen die besmet zijn verklaard in verband met het gebruik voor het
storten van aardappeltarragrond afkomstig van verwerkende bedrijven.

Tabel 5.9 geeft een overzicht van de besmetverklaringen AM van de afgelopen vijf
jaar. De gegevens van het jaar 2009/2010 zijn op basis van de oude AM regelgeving. Dat betekent dat het besmet verklaarde oppervlakte kleiner is dan het onder
de nu geldende regelgeving zou zijn. Het jaar 2010/2011 is het eerste jaar onder de
nieuwe AM regelgeving en is een jaar dat veel telers de AM bemonstering ontweken
hebben door of in 2009/2010 te bemonsteren, maar in veel gevallen ook de bemonstering uit te stellen naar de volgende jaren. Opvallend zijn de geringe verschillen
tussen de jaren 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 in aantallen besmet verklaarde delen, aantal percelen met besmetverklaringen en de totaal besmet verklaarde
oppervlakten. De resultaten van het jaar 2013/2014 bevestigen dat het areaal dat
jaarlijks besmet verklaard wordt tussen de 1.650 en 1.700 ha bedraagt. En dat met
een verplichte minimale wachtperiode van drie jaren voor het bemonsteren van een
besmet terrein er continue ongeveer 5.000 ha ‘in de wacht zit’ waar niet bemonsterd
mag worden. Dit is een rechtstreeks effect van de Europese bestrijdingsrichtlijn die
per 1 juli 2010 van kracht is geworden.
Survey
In opdracht van de NVWA heeft de NAK in 2014 voor de vijfde keer de survey aardappelmoeheid in consumptie- en zetmeelaardappelen uitgevoerd. Met de survey
geeft Nederland invulling aan de EU-richtlijn 2007/33/EG die voorschrijft dat jaarlijks 0,5% van het (niet pootgoed) aardappelareaal in de survey opgenomen wordt.
Op basis van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is uitgegaan van
een areaal van 74.000 ha consumptieaardappelen en 42.400 ha zetmeelaardappelen. Uit deze arealen is random een selectie gemaakt van percelen met aardappelteelt in 2014, naar rato verdeeld over zetmeel- en consumptieaardappelen, waarbij
er voor gekozen is geen consumptieaardappelpercelen te bemonsteren binnen het
Noordoostelijk zand- en dalgrond gebied.
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Geo-informatie AM-survey monsters in 2014.

Figuur 5.1 geeft de locaties van de bemonsterde percelen weer en het resultaat van
de bemonstering. Per perceel is maximaal 3 ha bemonsterd, waarbij na de oogst per
hectare één grondmonster, met het door de EU voorgeschreven volume, van 400 ml
genomen is. Tabel 5.10 geeft weer welk deel van de percelen en monsters vrij, respectievelijk besmet zijn bevonden.
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Vondsten in AM survey teeltjaar 2014 per categorie aardappelen.
Totaal

Totaal

Aantal

% perce-

Aantal

Aantal

percelen

monsters

percelen

len

genomen

monsters

% monsters

monsters

op be-

besmet

smet

op be-

perceel

smet
perceel

Consumptie-

164

476

Besmet

aardappelen
Zetmeel-

69
233

156

95%

320

8

8

5%

33

16

nvt
66%

Vrij

30

43,5%

170

28

nvt

Besmet

39

56,5%

127

62

69%

205

aardappelen
Totaal:

Vrij

681

Op circa 5% van de consumptieaardappelpercelen is een besmetting met aardappelmoeheid vastgesteld en op circa 56,5% van de percelen met zetmeelaardappelen
(tabel 5.10). Het grote verschil in percentage besmette percelen met consumptieen zetmeelaardappelteelt is historisch te verklaren. Op de acht percelen consumptieaardappelen waar een besmetting is geconstateerd, zijn in totaal 33 monsters
genomen. Daarvan zijn zestien monsters besmet bevonden. Dit komt overeen met
66% besmette monsters op percelen met een besmetting. Bij de zetmeelaardappelen zijn 39 percelen besmet bevonden waarop in totaal 127 monsters zijn genomen,
waarvan 62 monsters besmet bevonden zijn. Dit komt overeen met 69% besmette
monsters op besmet bevonden percelen. Het percentage besmette monsters op een
perceel met een besmetting, is voor consumptie- en zetmeelaardappelen ongeveer
gelijk. Uit de kaart met monsterlocaties (figuur 5.1) blijkt dat in zuidwest Nederland
geen besmettingen zijn aangetroffen. Verspreid in zuidoost Nederland zijn vijf besmettingen aangetroffen in consumptieaardappelen en drie zijn aangetroffen in gebieden waarvan bekend is dat er regelmatig AM wordt aangetroffen.
Vijf jaar AM survey
De NAK heeft van 2010 tot en met 2014 in opdracht van de NVWA de AM survey
uitgevoerd. Onderstaande tabel vat de resultaten hiervan samen.
Tabel 5.11

Resultaten AM survey 2010 - 2014 (monstervolume 400 ml/ha).
JAAR

2010

2011

2012

2013

Bemonsterd areaal

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

350 ha

365 ha

340 ha

359 ha

370 ha.
164

Consumptieaard-

ha

2014

appelen
bemonsterd

percelen

125

153

123

126

Besmet

percelen

8

10

11

11

8

6,4%

6,5%

8,9%

8,7%

5%

0/6/2

3/7/0

1/9/1

2/9/0

5/3/0

220 ha

240 ha

215 ha

217 ha

212 ha

percentage
Soort AM: G.rostochiensis / G.
pallida / mengbesmetting
Zetmeelaardap-

ha.

pelen
bemonsterd

percelen

70

87

96

103

69

Besmet

percelen

32

35

41

44

39

percentage
Soort AM: G.rostochiensis / G.

41,6%

40,2%

42,7%

42,7%

56,5%

1 / 27 / 5

0 / 33 / 2

6 / 30 / 4

5 / 35 / 4

0 / 28 / 2

pallida / mengbesmetting
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Opvallend is dat in 2014 bij de zetmeelaardappelen het percentage besmette percelen hoog (56,5%) uitvalt ten opzichte van de voorgaande jaren. Een aanwijsbare
verklaring hiervoor is er niet. De overige uitkomsten zijn in lijn met die van de voorafgaande jaren en liggen steeds op vrijwel hetzelfde niveau.
Lange termijn ontwikkeling
De tabellen 5.12 en 5.13 geven het verloop weer van de besmetverklaringen sinds 1
januari 2004. Tabel 5.12 geeft weer het aantal besmetverklaringen dat er per bemonsteringsjaar is opgelegd en het aantal besmetverklaringen dat daarvan nog
aanwezig is, uitgedrukt in aantallen en percentages.
Tabel 5.12

Stand van zaken besmetverklaringen per bemonsteringsjaar.
Jaar van
besmet
Besmetverklaringen
verklaren
Nog aanwezig
Nog niet opnieuw
(01-07 t/m.
onderzocht
op 31-12-2014
Aantal
30-06) =
vrij na
bemonsteonderAantal
% van
ringsjaar
zoek
opgelegd
Aantal
%
Aantal
jaartotaal

Onderzocht en opnieuw besmet

Aantal

% besmet
van bemonsterd

2003 / 2004
1
)

428

261

196

46 %

167

39

2004 / 2005

2.509

2.062

572

22,8 %

447

17,8

125

5,7

2005 / 2006

2.128

1.736

535

25 %

392

18,4

143

7,6

2006 / 2007

1.684

1.406

393

23,4 %

278

16,5

115

7,5

2007 / 2008

1.489

1.203

437

29,3 %

286

19,2

151

11,2

2008 / 2009

1.898

1.495

634

33,4 %

403

21,2

231

13,4

2009 / 2010

1.233

549

755

61,2 %

684

55,5

71

11,5

2010 / 2011

517

118

427

82,6 %

399

77,2

28

19,1

2011 / 2012

763

74

706

92,5 %

689

90,3

17

18,7

2012 / 2013

816

18

801

98,2 %

798

97,8

3

16,7

2013 / 2014

786

2

786

100 %

784

99,7

2

29

10

100

1

) 2003 / 2004 betreft gegevens van een half jaar en geeft daarmee een afwijkend beeld.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal besmetverklaringen, dat in de afgelopen
vier jaar jaarlijks is opgelegd, spectaculair gedaald is ten opzichte van de jaren 2004
t/m 2009. Dit kan uitsluitend het gevolg zijn van een toegenomen bewustwording
van de AM problematiek bij telers, het nemen van meer adequate maatregelen en
het zorgvuldiger plannen en selecteren van percelen waarop bemonsterd wordt.
Vanaf het bemonsteringsjaar 2009/2010 is er voor besmetverklaringen een verplichte wachtperiode voor (her)bemonstering van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat het
percentage nog aanwezige besmettingen is verdubbeld ten opzichte van het hieraan
voorafgaande jaar (van 33% naar 61%). Opvallend is dat van de jaren tot
2009/2010 nog circa 25% van de besmetverklaringen van kracht is. Op ruim 18%
heeft nog geen grondonderzoek plaatsgevonden. Het overige deel (kolom ‘% besmet
van bemonsterd’) van de nog aanwezige besmetverklaringen is bij een bemonstering opnieuw besmet bevonden.
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Kijken we naar het percentage besmetverklaringen dat opnieuw besmet bevonden is
na bemonstering (laatste kolom) dan zien we dat dit percentage vanaf het jaar
2010/2011 beduidend hoger is komen te liggen. Dit is te verklaren door het moeten
toepassen van een bemonsteringsvolume van 1500 ml/ha. In plaats van 600 ml/ha.
Uit onderzoek is bekend, dat daarmee de kans op het aantonen van besmettingen
ongeveer verdubbelt.
Tabel 5.13 vat het verloop van de besmetverklaringen sinds 1 januari 2004 samen.
Het bovenste blok geeft het totaal van de besmetverklaringen weer. Het onderste
deel van de tabel heeft betrekking op de besmetverklaringen die onder het geldende
AM-beleid sinds 1 juli 2010 zijn opgelegd.
Enkele opvallen zaken zijn:
− De gemiddelde oppervlakte van een besmetverklaring is met de regelgeving die
per 1 juli 2010 van kracht is geworden toegenomen van iets meer dan 1 ha naar
2,11 ha.
− Op 31-12-2014 waren er nog 6.384 besmetverklaringen geregistreerd, met een
totale oppervlakte van ruim 10.000 ha.
− Opmerkelijk is het behoorlijk hoge aantal besmetverklaringen waar sinds het
opleggen geen bemonsteringen zijn uitgevoerd: 5.327 stuks. (Zie tabel 5.12).
− In totaal is op 963 besmetverklaringen minimaal 1x een bemonstering uitgevoerd, waarbij er opnieuw AM is vastgesteld.
Het EU-AM-beleid schrijft voor dat bij het aantreffen van een AM-besmetting een
bepaling van de soort moet plaatsvinden. De resultaten en verhoudingen van deze
onderzoeken zijn samengevat in onderstaande tabel. Het is met dit onderzoek niet
mogelijk te bepalen welke virulentiegroep(en) (Ro1, Ro2, Ro3, Pa2, Pa3) het betreft.
Tabel 5.13

Stand van zaken AM onderzoek per 01-01-2004.
Stand van zaken AM onderzoek

Aantal

Besmetverklaringen opgelegd per 01-01-2004

Oppervlakte

14.430

17.714 ha.

Volledig vrijgegeven besmetverklaringen vanaf 01-01-2004

8.026

7.453 ha.

Aantal nog aanwezige besmetverklaringen (31-12-2014)

6.384

10.240 ha.1)

besmetverklaringen ongewijzigd na opleggen

5.327

9.240 ha.

besmetverklaringen aangepast na bemonstering

963

1.000 ha.

2.910

6.142 ha.

Besmetverklaringen opgelegd onder het vernieuwde
EU-AM beleid (vanaf 01-07-2010)
soortbepalingen:

Globodera pallida

76,3 %

2.201

4.686 ha.

Globodera rostochiensis

14 %

415

860 ha.

mengpopulatie

8,8 %

243

541 ha.

niet bepaalbaar

0,9 %

51

55 ha.

Gemiddelde oppervlakte van een besmetverklaring

2.11 ha.

1

) Verschil (17.741 – 7.453) is te verklaren door het opheffen van een aantal besmetverklaringen.

Soortbepalingen
Tabel 5.14 laat zien dat de verhoudingen tussen de soorten Globodera pallida,
Globodera rostochiensis en de mengpopulaties (beide soorten aanwezig) vrijwel
constant zijn over de jaren. De verhoudingen liggen voor alle belangrijke teeltgebieden vrijwel gelijk.
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Meerjarig overzicht van de resultaten van het AM soortonderzoek.
Jaar

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

aantal / %

aantal / %

aantal / %

aantal / %

oppervlakte

Globodera pallida

392 (75,4%)

576 (75%)

632 (77,5%)

599 (76%)

1.248 ha

Globodera rostochiensis

71 ( 13,6%)

120 (15%)

119 (14,5%)

93 (12%)

171 ha

40 (7,5%)

58 (9%)

57 (7%)

78 (10%)

212 ha

10 (2%)

10 (1%)

10 (1%)

16 (2%)

31 ha

7 (1,5%)

-

-

-

-

Soort

mengpopulatie
niet te bepalen
niet bepaald

2013 - 2014

Bron: officieel onderzoek NAK + AM survey

Bemonstering op besmet terrein
De tabel laat zien dat het aantal hectares dat bemonsterd wordt toeneemt, maar in
2013 - 2014 nog altijd met 669 ha zo’n 1.000 ha minder is dan in dezelfde periode
besmet verklaard is. Het percentage besmetverklaringen dat opnieuw besmet bevonden wordt neemt jaarlijks af en bedraagt nu 15,3% en 9,3% van de monsters.
Monsters met cysten met uitsluitend dode inhoud, gelden niet als besmet, maar
bepalen het monstervolume bij de eerstvolgende bemonstering op het terrein. Opvallend is dat de enige vrijwel constante cijfers in de tabel deze zijn voor het percentage en het aantal terreinen dat vrij bevonden is van AM bij het onderzoek. Het is te
verwachten dat het aantal bemonsteringen op besmet terrein de komende jaren
stijgt en dat er daarmee een meer constant beeld ontstaat.
Het percentage dat opnieuw besmet bevonden wordt, geeft een indicatie van het
resultaat van uitgevoerde bestrijdingsmaatregelen.
Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat tabel 5.15 de resultaten weer geeft van de
bemonsteringen uitgevoerd in de vermelde bemonsteringsjaren op besmetverklaringen van verschillende oorsprongsjaren. Tabel 5.12 geeft de resultaten weer van de
besmetverklaringen die in de zelfde jaren zijn opgelegd en dus in verschillende jaren
kunnen zijn bemonsterd.
Tabel 5.15

Resultaten van bemonsteringen op besmet verklaard terrein in de afgelopen vier jaren.
Bemonsteringsjaar

2010-2011

2011–2012

2012-2013

2013-2014

139

221

468

669

99

237

455

596

- % (opnieuw) besmet

30,3

23

21,0

15,3

- % vrij na bemonstering

42,4

43

43,6

43,9

- % met cysten met dode inhoud

27,3

34

36,4

40,8

476

764

1.574

2.262

- % (opnieuw) besmet

13,0

17

9,7

9,3

- % vrij na bemonstering

52,0

54

56,7

55,7

- % met cysten met dode inhoud

35,0

29

33,6

35,0

Totaal bemonsterde oppervlakte in ha
Aantal bemonsterde besmette terreinen

Aantal monsters

5.3.6

Tarragrond van AM besmette percelen
In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om aardappelverwerkende bedrijven te erkennen voor de fytosanitair veilige verwerking van tarragrond. Telers die in 2015
aardappelen telen op een AM-besmet verklaard terrein, dienen deze aardappelen af
te zetten naar een erkende verwerker.
Bestrijdingsrichtlijn
In Richtlijn 2007/33/EG (de bestrijdingsrichtlijn aardappelmoeheid) wordt ingegaan
op de risico’s van aardappelen die gegroeid zijn op een besmet verklaard terrein.
Met de aanhangende grond van deze aardappelen kan verspreiding van het aardappelcystenaaltjes plaats vinden. De grond die vrij komt bij de verwerking van deze
aardappelen dient daarom zodanig afgezet te worden, dat ongecontroleerde verspreiding van de nematoden naar landbouwpercelen wordt voorkomen. De NVWA
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heeft in 2014 de implementatie van dit onderdeel van de bestrijdingsrichtlijn afgerond.
Erkennen verwerkende bedrijven
Bedrijven die aardappelen be- of verwerken tot aardappelproducten, alsmede wasen sorteerbedrijven, kunnen hun bedrijf laten erkennen door de NVWA. Voorwaarde
voor de erkenning is dat het bedrijf een afzetmethode heeft voor de tarragrond, die
waarborgt dat de grond niet ongecontroleerd in de landbouw wordt afgezet. Erkende
bedrijven kunnen gebruik maken van de dienstverlening van zogenaamde intermediairs op basis van een hiertoe afgesloten overeenkomst. Een erkend aardappelverwerkend bedrijf heeft drie mogelijkheden om de tarragrond af te voeren.
− De eerste mogelijkheid is de tarragrond een bestemming te geven buiten de
landbouw. Dit is bijvoorbeeld in geluidswallen en terreinen voor woningbouw, of
bedrijventerreinen.
− De tweede mogelijkheid is dat de verwerker de grond afvoert naar een perceel
grond in gebruik voor de landbouw. Alvorens de tarragrond op een dergelijk perceel wordt aangewend, dient de eigenaar of de gebruiker van de grond, het perceel te melden bij de NVWA. De NVWA registreert het perceel als een AMbesmet perceel. Daarop zijn de teeltverboden en teeltvoorschriften van toepassing die gelden voor percelen waar met officieel grondonderzoek de aanwezigheid van het aardappelcystenaaltje is vastgesteld.
− De derde mogelijkheid is dat de verwerker van aardappelen de tarragrond bewerkt op een wijze dat de inhoud van de eventueel aanwezige aardappelcysten
gedood is, voordat de grond wordt afgevoerd. In de praktijk betekent dit dat gelet op kosten, inundatie de meest voorkomende behandelmethode is.
Stand van zaken
De NVWA plaatst de erkende aardappelverwerkers op een lijst die op de website van
de NVWA gepubliceerd is. In de loop van 2014 zijn verscheidene aardappelverwerkende bedrijven in het register opgenomen. Op 31 december hadden 27 bedrijven
een aanmelding gedaan voor erkenning en waren veertien bedrijven geregistreerd.
Het merendeel van de aangemelde bedrijven is industrieel verwerker van aardappelen. Van de groep kleinverpakkers van consumptieaardappelen, was op 31 december
2014 een beperkt deel van de ondernemingen erkend.
Ten behoeve van het aanwenden van tarragrond op landbouwpercelen zijn veertien
percelen met een totale oppervlakte van zestig hectare besmet verklaard.
5.3.7

Synchytrium endobioticum
Survey
In 2014 heeft de NVWA 311 gerichte inspecties uitgevoerd naar de aanwezigheid
van wratziekte (IAII, 69/464/EC) in aardappelen. Hierbij is geen wratziekte aangetroffen. In 2013 is de aanpak van de bruin- en ringrotsurvey voor zetmeelaardappelen veranderd. De monsters worden nu genomen bij de teler en niet meer vanaf de
vrachtauto bij de zetmeelfabriek. De NAK neemt deze monsters en voert hierbij ook
een visuele inspectie op wratziekte uit. Op deze wijze zijn 350 hopen zetmeelaardappelen beoordeeld.
Vervolg vondst in 2013
In de fytosignalering van 2013 is melding gemaakt van een vondst van wratziekte in
noordoost Nederland. Afgelopen zomer is de fysio-determinatie afgerond. De vondst
betreft fysio 18 (T1). Dit voorjaar is het onderzoek afgerond aan een knol die op de
plek van de besmetting is aangetroffen. Deze knol was van het ras ‘Aventra’. In het
rapport van vorig jaar is abusievelijk het ras Avarna vermeld. De NVWA heeft in
september het Productschap Akkerbouw geïnformeerd over de vondst van fysio 18.
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Daarbij is het Productschap gevraagd om zich te beraden over het instellen van een
preventiegebied fysio 18. Vanuit het Productschap is besloten, dat deze vondst géén
aanleiding geeft voor het instellen van een nieuw kerngebied.
Zorgpunt
De vondst in 2013 toont aan, dat telers in het Noordoostelijke zand- en dalgrondgebied onverminderd bewust moeten zijn van het risico van wratziekte. Bij de toelichting op de AM survey is al gewezen op de toename van de teelt van consumptieaardappelen in het ‘zetmeelgebied’. Deze trend is bedreigend voor de preventie van
wratziekte, omdat er steeds meer rassen geteeld worden die niet resistent zijn voor
fysio 6 en 18.
Resistentie-onderzoek
Voor wratziekte wordt het resistentie-onderzoek per 2015 geconcentreerd bij het
Hillebrands Laboratorium voor Bodemziekten (HLB) te Wijster. Dit laboratorium
heeft in het verleden voor een aantal veredelingsbedrijven het resistentieonderzoek
voor wratziekte uitgevoerd en produceert ook het noodzakelijke inoculum. NVWA en
HLB hebben een overeenkomst afgesloten, waarin wederzijdse rechten en plichten
zijn beschreven. Kernpunten hiervan zijn dat de NVWA de uitkomsten van het resistentieonderzoek accepteert voor officiële doeleinden indien bij toezicht door de
NVWA is gebleken dat voldaan is aan het hiertoe opgestelde NVWA-protocol. In de
missie van de Food and Veterinary Office (FVO) van oktober 2012 heeft de FVO geoordeeld dat de private laboratoria van veredelingsbedrijven, die resistentieonderzoek uitvoeren voor het aardappelcysteaaltje, niet onafhankelijk genoeg zijn.
Deze uitspraak van de FVO is ook op het resistentieonderzoek voor wratziekte van
toepassing. Naar aanleiding van deze constateringen hebben Plantum en NVWA de
afgelopen twee jaar overleg gevoerd over oplossingen. In Plantum-verband hebben
de veredelingsbedrijven gezocht naar geschikte onafhankelijk laboratoria met voldoende kennis en faciliteiten voor de uitvoering van het resistentie-onderzoek voor
wratziekte en aardappelmoeheid. Dit is het HLB te Wijster geworden. Voor AM loopt
een vergelijkbaar traject, dat waarschijnlijk in 2015 afgerond wordt.
5.3.8

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
In 2014 zijn vondsten gedaan van Potato spindle tuber viroid (IAI) in kweekmateriaal voor aardappelen. De eerste vondst bij een veredelingsbedrijf is aanleiding geweest voor een grootschalig onderzoek in de kweeksector. Bij een onderzoeksinstelling is ook PSTVd aangetroffen, waarbij sprake is van een relatie met de eerste
vondst. De vondsten van PSTVd in de kweeksector zijn geen bedreiging gebleken
voor de reguliere teelt van poot- en andere aardappelen. De vondsten zijn aanleiding geweest voor het versterken van het preventie- en bemonsteringsprogramma
voor dit viroïde in de kweeksector.
In de jaren vóór 2014 hebben zich enkele incidenten voorgedaan met PSTVd. Het
ging om de vondst van PSTVd in kuipplanten en in 2013 werd het viroïde gevonden
in dahlia en tomaat. In beide gevallen is besloten tot vernietiging van aangetast
materiaal en het (gedeeltelijk) ruimen van bedrijven.
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke acties zijn ondernomen om het viroïde te
elimineren. In het hoofdstuk § 9.7.1 treft u nadere informatie aan over het organisme en de toegepaste diagnostische methoden.
Fase 1: De vondst en de eerste fase van het traceringsonderzoek
De NAK heeft begin maart bij de NVWA melding gedaan van een positieve uitslag
van een toets op pospiviroïden in een monster ingestuurd door een in vitro vermeerderingsbedrijf. De NAK heeft de vondst gedaan tijdens standaardonderzoek van
in vitro materiaal op aanwezigheid van bacteriën, virussen en pospiviroïden.
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Bevestiging op het herkomstbedrijf
De NVWA heeft direct na de melding een traceringsonderzoek ingesteld bij het in
vitro vermeerderingsbedrijf om de bron van de besmetting te achterhalen. De aardappelplanten, die bij het in vitro vermeerderingsbedrijf aanwezig waren en waarin
de NAK een besmetting had aangetoond, bleken afkomstig van een aardappelveredelingsbedrijf. In totaal betrof het acht planten, vier planten van twee nummers. Het
betrof zogenaamde geniteurs, ouderplanten die in stand worden gehouden voor
veredelingsdoeleinden. De NVWA heeft in één van deze geniteurs PSTVd vastgesteld. Niet alleen is de identiteit van het viroïde bepaald, maar ook is vastgesteld dat
het om een aardappelspecifieke variant ging (dus niet een sierplant-, of dahliavariant). In het traceringsonderzoek op het in vitro bedrijf is alleen de betreffende
geniteur naar voren gekomen als bron van de besmetting. Op basis van deze bevindingen heeft de NVWA het traceringsonderzoek verlegd naar het veredelingsbedrijf,
waar de toen nog verdachte planten van afkomstig waren. Eerst is onderzoek gedaan aan de monsters van planten van elf geniteurs en rassen, die om uiteenlopende redenen door het bedrijf waren opgekweekt. Bij het onderzoek is de besmetting
opnieuw aangetoond in zowel de monsters van planten die aan het in vitro bedrijf
waren geleverd als in een monster van planten van een andere geniteur. Vervolgens
heeft de NVWA in nauwe samenwerking met het getroffen bedrijf onderzoek uitgevoerd om de verspreiding van PSTVd binnen het bedrijf in beeld te brengen. Hierbij
is onderzoek gedaan aan:
− Ingevroren DNA uit blad van alle geniteurs en rassen, die in 2013 gebruikt waren voor het kruisen van nieuwe rassen. Hierbij zijn 162 monsters onderzocht,
waarvan er twee besmet waren. Daarmee was aangetoond dat de PSTVdbesmetting in 2013 al aanwezig is geweest in het kruisingsprogramma.
− Knolmateriaal van teeltjaar 2013. Er is een dwarsdoorsnede van het aanwezige
materiaal bemonsterd (van opgetrokken planten). Materiaal met een mogelijke
verhoogd risico op besmetting is volledig opgenomen in de steekproef. Er zijn
410 monsters genomen, waarvan er vijf besmet zijn bevonden.
− Gerelateerd materiaal van besmette geniteurs bij het getroffen bedrijf bij enkele
instellingen (elf monsters).
De vijf besmette geniteurs waren nageteeld uit knollen, die een of twee jaar daarvoor in de kruisingskas waren geoogst van planten waarmee gekruist was.

Foto 5.1

Kweekmateriaal in het veld.

Het getroffen bedrijf heeft zelf uitgebreid onderzoek gedaan aan ingevroren DNA uit
blad van alle in de kruisingskas gebruikte geniteurs en rassen. In dit onderzoek zijn
meerdere besmettingen aangetroffen in de periode 2007 - 2013. Deze besmettingen
zijn door de NVWA bevestigd (zes monsters). Daarbij kon de NVWA met aanvullende
sequentie-analyse aantonen dat:
− De introductie uit 2007 identiek is aan één van de besmette geniteurs, die 2014
bij een onderzoeksinstelling aangetroffen is (zie fase 3).
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Er sprake is van een nieuwe introductie van PSTVd in 2010, die grote mate van
overeenkomst heeft met enkele andere besmette geniteurs bij de eerdere genoemde onderzoeksinstelling (zie fase 3).

Onderzoek bij veertien relaties van het herkomstbedrijf
De NVWA heeft tevens een onderzoek uitgevoerd bij de directe relaties van het veredelingsbedrijf. Dit onderzoek had tot doel om te beoordelen of verspreiding was
opgetreden naar de reguliere aardappelteelt. Het ging om vier kwekers die praktijkbeoordelingen uitvoeren met materiaal van het veredelingsbedrijf om zicht te krijgen op de kwaliteit en bruikbaarheid van kruisingen. Daarnaast strekte het onderzoek zich uit naar tien stammentelers die kweekmateriaal vermeerderen dat in 2011
of daarna door het veredelingsbedrijf geleverd is. Op deze veertien bedrijven zijn
108 monsters genomen uit partijen die afkomstig zijn van het getroffen bedrijf en
dertig monsters uit andere pootgoedpartijen op het bedrijf. In geen van deze partijnen is PSTVd aangetroffen. De capaciteit om tijdens fase 1 onderzoek uit te voeren
was beperkt. De knollen moesten eerst tot planten worden opgekweekt (maximaal
100 planten per partij) waarbij het onderzoek aan bladmonsters is uitgevoerd (zie
§ 9.7.1).
Fase 2: Toetsingsprogramma
Kweeksector
Uit de vondst van PSTVd op het veredelingsbedrijf werd duidelijk, dat rekening
moest worden gehouden met het feit dat het bestaande toetsingssysteem voor
PSTVd niet sluitend was. Het bestaande systeem van 2014 en daarvoor ging ervan
uit dat het bronmateriaal voor veredelingsdoeleinden vrij is van PSTVd op basis van
eerdere toetsingen. Dit zijn toetsingen bij opname in een genenbank, bij import in
de EU (onder quarantaineregeling 2008/61/EG) of bij reguliere pootgoedteelt in de
EU. Ondanks deze maatregelen kan blijkbaar niet uitgesloten worden dat deze genenbronnen bij opslag, instandhouding en gebruik besmet raken. Daarnaast werd
duidelijk dat kweekbedrijven en –instellingen die met elkaar samenwerken, onderling meer kweekmateriaal uitwisselen dan werd gedacht. Zo werken grote veredelingsbedrijven samen met kleine kwekers die op hun bedrijf selectiewerkzaamheden
uitvoeren op kruisingsproducten van de grote veredelaars. De mogelijkheid dat de
aangetroffen besmetting zich door uitwisseling van besmet kweekmateriaal heeft
kunnen verspreiden, is aanleiding geweest voor een grootschalig toetsingsprogramma bij alle kweekbedrijven.
De deelname aan het toetsingsprogramma was verplicht voor kweekbedrijven en instellingen, die kweekmateriaal willen leveren aan andere kwekers, op andere bedrijven willen beproeven en/of vermeerderen en/of een nieuw ras willen introduceren. Alleen de deelnemende kwekers komen in aanmerking voor de afgifte van plantenpaspoorten voor de uitwisseling of aflevering van kweekmateriaal van oogst
2014. Het toetsingsprogramma omvatte een integrale toetsing van alle aanwezige
genotypen. Alleen de kasklonen zijn steekproefsgewijs bemonsterd. De toetsing was
gericht op kasdelen en velden met kweekmateriaal dat bestemd was voor vermeerdering (beproevingsvelden zijn niet bemonsterd). Het schema hiervoor zag er als
volgt uit:
− Geniteurs/instandhouding: elk genotype op elke locatie;
− kruisingskas: iedere plant;
− kasklonen en 1e jaars veld: 1% van het aantal planten;
− 2e jaars veld: 1 plant per genotype;
− 3e jaars veld: 1 plant per genotype;
− 4e jaars veld en ouder: 5% van het aantal planten (maximaal 100) per genotype;
− uitgangsplanten voor stamuitgifte: elke plant;
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− uitgangsplant voor in vitro-vermeerdering: elke plant (bestaande regeling).
Aan het toetsingsprogramma in de kweeksector hebben 164 bedrijven en een onderzoeksinstelling deelgenomen. Hier zijn in totaal 2.639 bladmonsters genomen. Er
is géén PSTVd aangetroffen bij de kweekbedrijven. Bij de onderzoekinstelling is wel
PSTVd aangetroffen (zie fase 3).

Foto 5.2

Aardappelplanten opgezet in aantallen van 100 voor toetsing op PSTVd.

Pootgoed
Parallel aan het onderzoek in de kweeksector is ook de survey in de reguliere pootgoedteelt geïntensiveerd. De monsters hiervoor zijn voornamelijk genomen op het
stammen- en controleveld van de NAK. Van 1.470 stammenpartijen zijn twintig
planten per stam bemonsterd. Bij de toetsing zijn de blaadjes van vijf stammen
samengevoegd in één monster. Daarnaast zijn van 447 partijen pootgoed honderd
planten per partij bemonsterd. In totaal betrof het 741 monsters, die allen vrij bleken te zijn van PSTVd. In de survey is ook aandacht besteed aan de nieuwe rassen,
die in de afgelopen vijf jaar zijn geïntroduceerd in de reguliere pootgoedteelt. Van
de 81 rassen die sinds 2009 zijn geïntroduceerd, waren er in 2013 al 28 uit de
markt genomen. Nieuwe rassen zijn deels afkomstig uit het buitenland. De risico’s
voor PSTVd waren naar verwachting klein omdat veel nieuwe rassen via in vitro
vermeerdering worden vermeerderd (inclusief PSTVd onderzoek). In totaal zijn 72
monsters van nieuwe rassen onderzocht, waarbij geen PSTVd is aangetroffen.
Pootgoed is al vele jaren onderworpen aan een bewakingsprogramma voor PSTVd.
Dit bestond in 2013 uit:
− RKO-onderzoek aan nieuwe rassen: 85 monsters van twintig planten in 2013.
− Stammen- en controleveld NAK: 1.825 monsters van twee planten.
− Uitgangsplanten in vitro vermeerdering: circa 80% pootgoedkolom.
Fase 3: Vondst bij onderzoeksinstelling
In de verplichte toetsingen bij een onderzoeksinstelling zijn 216 monsters genomen.
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Hierbij werden in de loop van de zomer in enkele categorieën kweekmateriaal vondsten gedaan van PSTVd. De vondsten zijn gedaan in:
− twee besmette genotypen in instandhoudingsmateriaal. Het gaat hier om materiaal dat vanwege genetische diversiteit en/of potentieel interessante eigenschappen in gaaskooien in stand werd gehouden. Uit deze groep is de afgelopen
jaren geen materiaal naar buiten gegaan. De instelling heeft inmiddels besloten
de instandhouding van dit materiaal te beëindigen.
− negen besmette genotypen in CBSG-materiaal. CBSG staat voor Centre for Biosystems Genomics. Dit betreft een omvangrijke collectie geniteurs (voornamelijk
in vitro) die vanaf 2002 werd samengesteld in nauwe samenwerking met de sector en van waaruit intensief wordt uitgewisseld met de aardappelveredelingsbedrijven. Dit materiaal is opgetrokken uit in vitro materiaal en stond in kascompartimenten.
Bij de onderzoeksinstelling zijn 164 traceringsmonsters genomen om uit te zoeken
wat de daadwerkelijke besmette planten waren.
Tabel 5.16

Overzicht uitgevoerde acties en toetsingen na vondst PSTVd in aardappelplanten.

Actie

Type activiteit

Aantal

Aantal

bedrijven

Monsters1

Vondsten

Tracering fase 1
Veredelingsbedrijf
(eerste vondst)
Directe relaties

Traceringsonderzoek

1

589

Traceringsonderzoek

14

138

9 positief PSTVd bij 1
bedrijf
Geen PSTVd

Tracering fase 2
Toetsingsprogramma
kweekbedrijven en –
instelling.
Survey pootgoed

Survey nieuwe rassen

Verplichte integrale toetsing
kweekmateriaal
NAK stammen- en controleveld
Nieuwe rassen t.b.v. beproevings-onderzoek

4 Positief PSTVd bij

164

2.639

Nvt

741

Geen PSTVd

Nvt

72

Geen PSTVd

1

164

1

313

1 instelling

Fase 3
Onderzoeksinstelling

Traceringsonderzoek

Maatregelen
‘Schone start’ eerste

2e maal toetsen van te be-

vondstbedrijf

houden materiaal

‘Schone start’ onder-

2e maal toetsen van te be-

zoeksinstelling

houden materiaal

1

1

Geen PSTVd

2e ronde voor
2015 gepland.

Geen PSTVd

1 monster bestaat uit 1 t/m 100 planten.

Maatregelen na besmetting
De volgende maatregelen zijn opgelegd:
− Het bedrijf en de instelling waar PSTVd is aangetroffen, zijn tijdelijk onder quarantaine gesteld, waarbij verkeer van plantmateriaal is stilgelegd en de toegang
van personen is beperkt.
− Besmet materiaal is vernietigd.
− Overig aardappelmateriaal is vernietigd, tenzij door een combinatie van twee op
verschillende momenten uitgevoerde bemonsteringen werd aangetoond dat
planten vrij waren van PSTVd. Hierbij werd elke individuele plant twee maal officieel getoetst. Hierbij zijn de vrij bevonden monsters van het traceringsonderzoek meegeteld als eerste toetsing. De getroffen organisaties hebben hiervoor
een selectie gemaakt, waarbij een grote hoeveelheid materiaal verloren is gegaan.
− Apparatuur en voorzieningen voor de aardappelteelt zijn gereinigd en ontsmet.
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Vernietigen van aardappelplanten besmet met PSTVd.

Versterkingsaanpak
De veredelingssector en de NVWA hebben in overleg een aanpak ontwikkeld om te
komen tot een betere bewaking van de veredelingskolom. Deze aanpak kent de
volgende hoofdlijnen:
− Toetsing kruisingskas. Iedere plant in de kruisingskas wordt getoetst (verzamelmonster van maximaal honderd planten). Dit is de bodem in het hele systeem.
− Hygiëne op het kweekbedrijf. In het veld is het verplicht om tussen kweekmateriaal en ander aardappelmateriaal minimaal één blinde rug (geen gewas, geen
onkruid) aan te houden.
− Registratie veredelingsbedrijven. Kweekbedrijven die met kweekmateriaal werken moeten zich laten registreren bij de NAK. Er is een verplichte administratie
volgens bedrijfsinspectie NAK, welke voor de autoriteiten ter inzage is op het
bedrijf/instelling.
− Vrijwillig systeem van ingangscontrole, ook wel ‘wachtkamer’ genoemd. Geniteurs van buiten het bedrijf (genenbank, import, afkomstig uit andere EUlidstaten), die in het kruisingsprogramma gebruikt worden, worden eerst in deze
wachtkamer gezet en daar getoetst, zodat een eventuele besmetting tijdig opgespoord wordt.
− Vrijwillig hygiënesysteem dat tot doel heeft om het bedrijf te compartimenteren.
Door dit systeem te hanteren en te laten controleren, kan een kweekbedrijf verschillende compartimenten onderscheiden, waardoor de gevolgen van een besmetting in principe beperkt blijven tot het betreffende compartiment.
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5.4

Export en handel

Tabel 5.17

Exportactiviteiten en hieraan gerelateerde vondsten in de akkerbouwsector (2014).
Exportproduct
Pootaardappelen

Aantal
Exportinspecties combi (partijen)
Inspecties aan gereedstaande partij

4.297

Monsters aanhangend grond

2.018

Inspecties NAK (partijen)
Monsters aanhangend grond
Monsters hiervan besmet met G. pallida of G. rostochiensis
Gewaarmerkte FC's NAK

Zaaizaden

948

Gewaarmerkte Fytosanitaire certificaten (FC’s)
Monsters hiervan besmet met G. pallida of G. rostochiensis
Consumptieaardappelen

13.587

4
5.541
949
21
2.647

Gewaarmerkte FC's

429

Inspecties /bezoeken

427

5.5

Nieuwe risico’s

5.5.1

Epitrix spp.
De NVWA heeft in het kader van dit organisme 57 percelen met consumptieaardappel, gelegen in zuidelijk Nederland beoordeeld op het voorkomen van dit organisme. Tevens heeft de NAK tijdens de veldkeuring alle pootgoedpercelen beoordeeld
op de aanwezigheid van symptomen, die kunnen duiden op de aanwezigheid van
deze kever. Epitrix is niet aangetroffen.
Bedrijven die aardappelen importeren uit Portugal en Spanje hebben het advies
gekregen voorzorgmaatregelen te nemen om te voorkomen dat Epitrix-kevers zich
verspreiden via tarragrond. De website van de NVWA bevat een aantal adviezen.
Een uitbraak van Epitrix kan grote nadelige gevolgen hebben voor de export van
aardappelen. Het is daarom belangrijk om over instrumenten te beschikken om het
organisme uit te kunnen roeien. Indien de kever zich vestigt, is uitroeiing al snel
niet meer haalbaar omdat de kever overwintert in begroeiingen buiten aardappelpercelen. De uitdaging is een bestrijdingsmethode te ontwikkelen, waarmee de
kever op een beperkt aantal percelen bestreden worden. Om deze reden zijn in
2014 proeven gedaan met biologische grondontsmetting met een ‘Herbie’ product,
een eiwitrijk plantaardig product van Thatchtec B.V. Het onderzoek is uitgevoerd
met poppen van een inheemse aardvlosoort (de aspergekever, Criocerius asparagi).
De resultaten van het onderzoek geven aan dat de methode geschikt is om poppen
in de grond te elimineren.

Foto 5.4–5.5

Verteerd bovengronds gewas na drie weken folie.
Foto rechts: na drie weken alleen folie (l) en folie plus Herbie (r).(bron?)

De NVWA acht het wenselijk dat een tweede instrument beschikbaar komt voor
Epitrix. Dit betreft een feromoon om betrouwbaar te kunnen bepalen of de EpitrixPagina 84 van 155
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kever voorkomt. Effectieve monitoring is van belang om een pest vrije status aan te
kunnen tonen, bijvoorbeeld bij een uitbraak in een buurland, alsmede bij een uitbraak het getroffen gebied te kunnen afbakenen.
5.5.2

Candidatus ‘Liberibacter solanacearum’ (CLso)
De aardappelziekte ‘Zebra chip’ wordt veroorzaakt door de bacterie Candidatus ‘Liberibacter solanacearum’ (CLso). De ziekte veroorzaakt veel schade in MiddenAmerika, het westen van de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. De bacterie wordt
daar in aardappel verspreid door de bladvlo Bactericera cockerelli. Ook in tomaat
kan de CLso in combinatie met B. cockerelli veel schade veroorzaken. De bacterie is
aanwezig in diverse Europese landen en veroorzaakt daar schade in wortelen (Daucus carota) en selderij (Apium graveolens). In deze gewassen wordt de bacterie
door andere bladvlo-soorten overgebracht. Er zijn enkele incidentele vondsten bekend van de bacterie in aardappelplanten die dichtbij besmette wortelvelden stonden. Zolang de bladvlo B. cockerelli niet in Europa wordt geïntroduceerd vormt de
bacterie naar verwachting geen groot probleem voor de aardappel- en- tomatenteelt
in Europa. Het is daarom belangrijk dat de vectorsoort Bactericera cockerelli niet in
Europa wordt geïntroduceerd. Ook omdat de kans op uitroeiing van een eventuele
uitbraak van B. cockerelli gering zal zijn.
Voorkomen van introductie van Bactericera cockerelli
De vectorsoort Bactericera cockerelli vermeerdert zich vooral op planten uit de
Nachtschadefamilie (Solanaceae, onder andere aardappel, tomaat en paprika). Andere plantensoorten waarop het insect zich vermeerdert zijn soorten van Convolvulus, Ipomoea en Micromeria. Met import van Solanaceae en deze plantensoorten zou
B. cockerelli binnen kunnen komen. Import van planten van Solanaceae is op basis
van de huidige EU-regelgeving verboden uit de meeste niet-Europese landen. De
import van vruchten van Solanaceae vormt daarom de belangrijkste introductieroute.
De conclusie van een risicobeoordeling die is opgesteld door EPPO (European and
Mediterranean Plant Protection Organisation) en waaraan medewerkers van de
NVWA hebben meegewerkt, was dat een importverbod van vruchten uit gebieden
waar de soort voorkomt, de enige optie is waarmee het risico sterk kon worden gereduceerd. Behandeling van vruchten met methylbromide zou een andere optie zijn,
maar het gebruik daarvan moet wereldwijd worden beëindigd vanwege de risico’s
voor mens en milieu. In EU-verband wordt daarom in 2015 een voorstel besproken
om zowel de bacterie als de vector te reguleren. Dit voorstel houdt in dat import van
vruchten van Solanacaee alleen is toegestaan uit gebieden waar B. cockerelli niet
voorkomt. Bactericera cockerelli is nu bekend uit de meeste landen in MiddenAmerika, de Verenigde Staten (ten westen van de Mississippi), Canada en NieuwZeeland. Mogelijk hebben deze landen nog gebieden die vrij zijn van B. cockerelli.
Dit voorstel houdt een vergelijkbare eis in voor planten van Convolvulus, Ipomoea
en Micromeria omdat deze ook bekend zijn als waardplant van B. cockerelli. Een
belangrijk onderdeel van het genoemde voorstel is dat importzendingen van tomatenvruchten en vruchten van andere Solanaceae uit de gehele wereld certificaat- en
inspectieplichtig worden, in zoverre dat nog niet gold. Aubergines en recent ook
paprika’s en pepers zijn al certificaat- en inspectieplichtig. Dit heeft ook te maken
met het feit dat er meerdere schadelijke organismen kunnen meeliften op tomatenvruchten, die nu nog niet in de EU aanwezig zijn. EPPO heeft in een studie geconcludeerd dat inspectieplicht van tomatenvruchten bij import wenselijk is om de kans op
introductie van nieuwe plagen via import van vruchten te reduceren.

5.6

Overige zaken
Terugblik 2014
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Het fytosanitaire beeld van de akkerbouwsector van 2014 wordt in belangrijke mate
bepaald door het aantreffen van PSTVd bij twee organisaties, die actief zijn in de
veredeling van aardappelen.
Na de vondst bij een gerenommeerd veredelingsbedrijf was er zorg of dit viroïde
zich ongemerkt breed had kunnen verspreiden over de kweeksector en mogelijk zelf
daarbuiten. De veredelingssector heeft zich actief getoond in het ontwikkelen van
een toetsingsprogramma. Hiermee is na de eerste vondst de omvang van het vraagstuk met hoge betrouwbaarheid in beeld gebracht. Uiteindelijk is het organisme bij
één andere instelling aangetroffen. De impact van de vondsten op de getroffen organisaties was groot. De beide getroffen organisaties hebben grote inspanningen
geleverd om de besmetting te lokaliseren. Daarnaast zijn plant voor plant dubbele
toetsingen uitgevoerd om aan te tonen dat te behouden kweekmaterialen vrij zijn
van PSTVd. Voor informatie over PSTVd zie ook § 9.7.1.
De PSTVd-vondsten zijn aanleiding geweest om per 2015 de kolombewaking van
PSTVd en verwante viroïden structureel te versterken. Ook hierbij heeft de veredelingssector een belangrijke rol gespeeld. De NVWA heeft de verwachting, dat de
veredelingssector met de nieuwe aanpak van de kolombewaking de risico’s voor
PSTVd effectief heeft geborgd.
Voor ringrot is in 2014 opnieuw veel inzet gepleegd door de pootgoedsector om het
probleem onder controle te krijgen. Met succes. In 2014 is voor het eerst sinds jaren
geen ringrot aangetroffen. Dit biedt perspectief voor de komende jaren. Voor bruinrot is al jaren geleden een oplossing gevonden door geen oppervlaktewater in de
teelt van pootgoed te gebruiken. Voor bruinrot kon het gewenste resultaat met één
maatregel worden bereikt. Voor ringrot is dit ingewikkelder, omdat een serie van
hygiëne- en andere maatregelen nodig is om de aardappelsector te vrijwaren van
deze ‘sluipmoordenaar’. Vergelijkbaar met bruinrot acht de NVWA ook voor ringrot
een situatie denkbaar, waarbij hooguit incidenteel ringrot wordt aangetroffen.
Voor de bodemorganismen zoals aardappelmoeheid en M. chitwoodi is het helaas
onmogelijk om een vergelijkbaar succes te boeken als hiervoor genoemd. Het ontbreekt aan instrumenten om populaties uit te roeien. Maatregelen op gebied van
preventie en toetsingen zijn moeilijk uitvoerbaar en beperkt in hun effectiviteit. Eliminatie van deze organismen is met bestaande technieken alleen te realiseren door
in gebieden vele decennia geen aardappelen en andere M. chitwoodi-waardplanten,
meer te telen. De impact van zo’n aanpak is uiteraard buiten elke redelijke proportie. Dit zet spanning op het quarantaineregime voor deze organismen. Van de ene
kant ontbreekt het instrumentarium om met aanvaardbare kosten het organisme uit
te roeien en verspreiding tegen te gaan. Van de andere kant zijn dit ook kenmerken
die aanleiding geven juist om ‘alles op alles te zetten’ om vrije gebieden vrij te houden van (subsoorten van) schadelijke organismen. Het jaar 2015 is uitgeroepen tot
‘Jaar van de bodem’. Dit is een goede aanleiding om in het fytodomein extra aandacht aan de bodem te geven. In dit rapport treft u nadere informatie aan over de
arealen die gebruikt worden voor de teelt van uitgangsmateriaal, waarvoor wereldwijd eisen gelden aan het vrij zijn van schadelijke bodemorganismen.
Teeltvoorschriften
Sinds het Kabinetbesluit om de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties op te heffen
en het overnemen van de publieke taken door de overheid, is de NVWA betrokken
bij de voorbereiding van de overname van de uitvoering en handhaving van de zogenoemde teeltvoorschriften van Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw. De voorschriften hebben betrekking op ziekten in gewassen (aardappelen,
bieten en uien), onkruiden (knolcyperus en wilde haver), gewasbescherming (spuitkeuring en reiniging van verpakkingen), milieu (erosie en coëxistentie) en teelt en
gebruik van teeltmateriaal (aardappelpootgoed, zaaizaden en boomkwekerij).
In 2014 zijn de teeltvoorschriften vrijwel gelijkluidend overgenomen in besluiten en
regelingen onder de Plantenziektenwet, Zaaizaad- en plantgoedwet en de Wet gePagina 86 van 155

FYTOSIGNALERING 2014

AKKERBOUW

wasbeschermingsmiddelen en biociden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering
en handhaving is neergelegd bij de NVWA. Bij de uitvoering zijn de keuringsdiensten
NAK, Naktuinbouw en BKD betrokken. Daarnaast is bij de spuitkeuring een speciale
rol weggelegd voor SKL en de keuringsstations. Voor wat betreft de handhaving
wordt gebruik gemaakt van bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke sanctionering in
plaats van tuchtrechtelijk afdoening. Eind 2014 is gestart met het overnemen van
de relevante informatie op de NVWA-site. Totdat dit is afgerond blijft de site van
Productschap Akkerbouw online.
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6

Bloembollen

6.1

Inleiding
Het areaal bloembollen schommelt de laatste vijftien jaar rond de 23.000 hectare.
Het aantal bedrijven met bloembollen is sinds het jaar 2000 bijna gehalveerd tot
circa 1.500, terwijl het gemiddelde areaal bloembollen per bedrijf is verdubbeld. De
bollenhandel bestaat uit twee hoofdsegmenten:
− Droogverkoop, het via tuincentra, supermarktketens, bouwmarkten en postorderbedrijven verkopen van bollen aan de consument. Ook de verkoop van bollen
aan institutionele klanten zoals gemeentes valt onder de droogverkoop;
− Broeierij, de verkoop van bollen aan professionele gebruikers (‘broeierijen’) die
van de bol een bloem produceren die vervolgens via de gebruikelijke afzetkanalen wordt verkocht.
De Nederlandse handelsbedrijven bedienen voornamelijk de buitenlandse afnemers
en in mindere mate de binnenlandse markt. Broeiers in Nederland kopen hun bollen
voornamelijk in via andere kanalen, vooral via bemiddeling en directe transacties.
De fytosanitaire inspecties van bloembollen hebben een bijzondere context. De bodemgebonden teelt in de volle grond brengt specifieke verspreidingsrisico’s met zich
mee. Er is een grote variëteit aan bloembollensoorten met vaak hun eigen problematiek van ziekten en plagen, waarbij het beschikbare pakket aan chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds verder wordt beperkt. Tegelijkertijd worden Nederlandse bloembollen wereldwijd verhandeld waarbij derde landen een grote verscheidenheid aan fytosanitaire eisen stellen aan de invoer van bloembollen.
De vrijwaring voor de bodemgebonden organismen is in beginsel gebaseerd op de
Europese richtlijnen voor de bodemgebonden organismen, waaronder de bestrijdingsrichtlijn voor aardappelmoeheid (AM). In 2014 is de fytorichtlijn in lijn gebracht
met de AM-bestrijdingsrichtlijn. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen de EU
bloembollen te verhandelen afkomstig van niet op AM getoetste of met AM-besmette
percelen. Echter, de meeste derde landen hebben als fytosanitaire eis dat bloembollen afkomstig dienen te zijn van AM-vrij getoetste percelen. Dit betekent dat bloembollen die niet afkomstig zijn van dergelijke percelen, uitgesloten dienen te worden
voor export naar landen buiten de EU. Deze combinatie van factoren brengt een
grote uitdaging met zich mee voor de bloembollensector, en ook voor de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) en de NVWA.

6.2

Samenvatting inspectieresultaten import, teelt en export
Import
De importstroom van bloembollen uit derde landen is vrij beperkt. In 2014 voerde
de BKD 439 zendingsinspecties uit aan 725 importpartijen bloembollen. Er zijn hierbij geen vondsten van Q-organismen of Q-waardige organismen gedaan.
Export
De exportstroom van bloembollen is aanzienlijk omvangrijker. Er zijn in 2014 ruim
195.000 (deel)partijen aangeboden, waarbij er steeksproefsgewijs visuele inspecties
worden uitgevoerd op de zendingen. Tijdens deze 7.108 zendingsinspecties werden
67.488 partijen gekeurd. Van de exportpartijen werden er 474 (0,7%) om fytosanitaire redenen afgekeurd (zie § 6.5). Schadelijke organismen, die bij export worden
aangetroffen op bloembollen hebben meestal geen quarantainestatus in de EU en
worden daarom niet op naam gebracht. Daarom kunnen van de vondsten geen aantallen per organisme worden gerapporteerd.
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Samenvatting aantallen uitgevoerde inspecties 2014.
Aantal

Aantal

inspecties

partijen

Zendingsinspecties import

439

725

Plantenpaspoort keuringen
Zendingsinspecties export
- Totaal

991

24.419

7.108

196.752

- Geïnspecteerd

Vondsten

Organismen

134

D. dipsaci (zie tabel 6.6)

Zie tabel 6.9

Zie tabel 6.9

67.488

Teelt
In het kader van de afgifte van plantenpaspoorten keurde de BKD bij 991 telers
ruim 24.000 partijen plantpaspoortplichtige bloembolgewassen, waarbij 134 vondsten werden gedaan van D. dipsaci (stengelaaltje).
6.3

Tabel 6.2

In Fytobewaking
In 2014 zijn in het kader van het fytobewakingsprogramma een tweetal surveys
uitgevoerd. Eén was gericht op een aantal virussen in de lelieteelt, de ander richtte
zich op een tweetal bacteriesoorten in hyacint en zantedeschia. Daarnaast is een
survey uitgevoerd in de dahliateelt. Tabel 6.2 geeft aan op welke organismen deze
surveys betrekking hadden en hoeveel monsters er zijn genomen.
Programma fytobewaking 2014 in bloembollen.
Gewas
Lillium

Schadelijk organisme
Plantiago asiatic mosaic virus (PlAMV),
Tobacco ringspot virus (TRSV) en Tomato
ringspot virus (ToRSV).

Tulipa/Zantedeschia/Hyacinthus

Dickeya sp. en Pectobacterium spp.

Dahlia

Potato spindle tuber viroide (PSTVd)

Aantal monsters
30
75
35

Totaal

140

Resultaten surveys Fytobewaking
De monstername voor de surveys en de analyse van de monsters is uitgevoerd door
de NVWA.
Lillium
Er zijn in september 2014 dertig monsters genomen in het veld. Deze monsters zijn
willekeurig genomen en elk monster bestond uit vijf planten van één ras.
Tabel 6.3

Overzicht aangetroffen virussen tijdens survey Lilium.
2011

2012

2013

2014

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

0

1

0

0

Plantiago asiatica mosaic virus (PLAMV)

3

3

2

2

Tobacco rattle virus (TRV)

2

2

2

4
0

Vondsten survey Lillium

Tobacco ringspot virus (TRSV)

0

0

0

Arabis mosaic virus (ArMV)

0

0

0

1

Tomato ringspot virus (ToRSV)

0

0

0

0

Uit
−
−
−
−

bovenstaande tabel blijkt dat in 2014:
in twee monsters het Plantiago asiatica mosaic virus is aangetroffen,
het Arabis mosaic virus in één monster is aangetroffen
het Tobacco rattle virus in vier monsters is aangetroffen.
In de resterende 23 monsters geen mechanisch overdraagbaar virus is vastgesteld.
Geen van de aangetroffen virussen heeft een quarantaine status in de EU. In bepaalde derde landen hebben deze of andere virussen wel een quarantaine status,
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hetgeen tot problemen bij de export kan leiden.
Zantedeschia en Hyacinthus
In de Nederlandse bloembollenteelt vormen (nat)rot veroorzakende bacteriën al
langer een probleem. Ziektebeelden als zachtrot, witsnot of stengelnatrot worden
toegeschreven aan bacteriën uit de groep Erwinia’s (nu Dickeya’s). Deze bacteriën
kunnen vooral schade veroorzaken onder voor de plant ongunstige omstandigheden.
Bacteriën uit deze groep zijn wereldwijd verspreid en in Nederland algemeen voorkomend. Geen van deze bacteriën, behalve specifiek op anjer (Dianthus sp.) voorkomende Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (nu Dickeya dianthicola4), heeft een
quarantaine status binnen de EU. In de loop van 2014 zijn 82 inspecties uitgevoerd
naar symptomen van de de bacteriën Dickeya solani en Pectobacterium carotovorum
subsp. carotovorum in de gewassen hyacinth en zantedeschia. Het betrof een visuele inspectie op symptomen en er zijn in totaal 75 symptomatische monsters ingestuurd naar het NRC. De uitslagen daarvan staan in onderstaande tabel.
Tabel 6.4

Uitslag survey Hyacinthus en Zantedeschia.
Gewas

Dickeya solani

negatief

overig

Totaal

0

16

1

25

0

0

1

0

1

0

43

5

1

49

8

43

22

2

75

Hyacinthus

8

Tulipa
Zantedeschia
Totaal

P.c. subsp. carot

Uit tabel 6.4 blijkt dat:
− Dickeya solani is bevestigd in acht van de in totaal 25 ingezonden monsters in
hyacint;
− Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum is bevestigd in 43 van de 49
genomen monsters in Zantedeschia.
Dahlia
De survey naar PSTVd (aardappelspindelknolviroïde) in de dahliateelt in 2014 is
uitgevoerd naar aanleiding van de vondst van dit quarantaineorganisme in 2013.
Het doel was te verifiëren of de vorig jaar genomen maatregelen afdoende zijn geweest om de uitbraak van dit organisme in de dahliateelt te elimineren. De survey
heeft zich gericht op de zeven cultivars waarin vorig jaar PSTVd is vastgesteld en
bestond uit twee onderdelen:
− van de oplegpartijen van de betreffende cultivars zijn stekken opgezet op een
proefveld bij PPO. In totaal zijn 22 oplegpartijen van veertien telers op deze wijze onderzocht.
− daarnaast zijn dertien partijen van de betreffende cultivars van acht telers die
niet op het proefveld stonden, te velde bemonsterd en vervolgens getoetst.
In geen van de onderzochte monsters is PSTVd aangetoond. Er zijn dus geen aanwijzingen gevonden dat PSTVd nog aanwezig zou zijn in de dahliateelt in Nederland.
Oog en oor monsters BKD
Tijdens de fytosanitaire import, export- en fytobewakinginspecties neemt de BKDinspecteur in bepaalde gevallen extra monsters met een tweeledig doel:
− Het insturen van onbekende organismen geeft invulling aan de ‘oog en oor’
functie die de BKD heeft en zorgt voor verbreding van de kennis bij NVWA / NRC
en de keuringsdiensten;
− voor het vergroten van de kennis bij de inspecteur en de keuringsdienst. De
4

Erwinia chrysanthemi is in 2005 taxonomisch heringedeeld en vormt nu het geslacht Dickeya, met daaronder zeven nieuwe soorten. De overige genoemde Erwinia’s zijn ingedeeld in een nieuw geslacht Pectobacterium.
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mogelijkheid om monsters in te sturen voor eigen oriëntatie zorgt voor vergroting van de kennis bij de inspecteurs over organismen en de gewassen waar deze in worden aangetroffen.
In dit kader heeft de BKD 190 monsters ingestuurd voor onderzoek. Hierin heeft het
NRC een grote diversiteit aan organismen bevestigd, maar geen Q-organismen aangetroffen.
6.4

Quarantaineorganismen
Aardappelmoeheid (Globodera rostochiensis en G. pallida)
Uitgebreide informatie over AM is gegeven in hoofdstuk 5. In 2014 is de fytorichtlijn
geharmoniseerd met de AM-bestrijdingsrichtlijn van 2010. Daarmee wordt het mogelijk om bloembollen in de handel te brengen die zijn geteeld op een perceel dat
niet op AM is onderzocht, of op een AM-besmet verklaard perceel. Daarbij geldt als
voorwaarde dat de geoogste producten alleen binnen de EU in het verkeer worden
gebracht nadat ze door middel van spoelen of borstelen praktisch grondvrij zijn gemaakt. De verruiming van de mogelijkheden voor de teelt en het op de interne
markt brengen van bloembollen van niet-AM-vrijbevonden percelen, heeft grote
gevolgen voor de garantiestelling ten aanzien van AM bij export naar derde landen.
Essentieel is dat de wijziging van de fytorichtlijn tot gevolg heeft dat de garantiestelling voor AM bij export van bloembollen naar derde landen niet langer wordt gedekt
door de geldende EU-regelgeving. Bij certificering van bloembollen naar vrijwel alle
belangrijke exportbestemmingen is niet langer vanzelfsprekend dat deze afkomstig
zijn van AM-vrijbevonden percelen of uit aardappelteeltverbodsgebieden. Dit betekent dat de bloembollenketen dient te borgen dat er in de gehele keten geen risico
is geweest op vermenging met partijen die afkomstig zijn van niet-AM-vrijbevonden
percelen of grond afkomstig van deze percelen. Dit stelt eisen aan tracking & tracing
in de bloembollenketen en voorzorgsmaatregelen op gebied van hygiëne in die situaties waar deze risico’s zich voordoen. Bovenal vraagt het om bewustwording van
betrokken bedrijven in de bloembollenketen en dienen bedrijven hun afspraken met
leveranciers en/of dienstverleners daarop aan te passen.
Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)
De BKD inspecteert op het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) tijdens de keuringen
in het veld, de exportkeuringen en in de broeierij van narcissen. Bij aantreffen van
deze nematodensoort gelden partijmaatregelen en wordt door de NVWA een teeltverbod opgelegd voor het betreffende perceels- of kasgedeelte.

Tabel 6.5

Overzicht van perceelsmaateregelen Ditylenchus dipsaci in 2014.
Gewas

Besmet areaal (ha)

Aantal teeltverboden

Narcis

42

36

Tulp

70

50

Overige

20

20

132

106

Totaal

Het aantal vondsten van Ditylenchus dipsaci fluctueert over de jaren (tabel 6.6). In
2014 is er, waarschijnlijk vanwege de zachte winter, een veel groter aantal besmettingen geconstateerd dan in voorgaande jaren. Behalve in narcis, tulp en hyacinth
werd het aaltje in 2014 ook aangetroffen in chionodoxa, allium, galanthus, leucojum
en ornithogalum. In het najaar 2014 is het beleid rondom de aanpak van dit stengelaaltje tegen het licht gehouden en is besloten met ingang van 2015 de aanpak te
veranderen. Vanaf 2015 geldt een uniform maatregelenpakket voor alle gewassen
en vanaf 2016 wordt er door de NVWA geen teeltverbod meer opgelegd bij een besmetting. Naast de veldkeuringen wordt ook bij de droge keuring naar D.dipsaci
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gekeken. Ruim dertig van de in tabel 6.6 vermelde vondsten in 2014 zijn aangetroffen tijdens de droge keuring van de genoemde gewassen.
Tabel 6.6

Overzicht van aantal Ditylenchus dipsaci-vondsten per jaar en per gewas.
2013

2014

Narcis

28

35

24

32

41

Tulp

22

29

57

22

89

0

0

5

1

12

Gewas

2010

Hyacint

2011

2012

Overig

3

4

2

4

31

Totaal

53

68

88

59

173

Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax
Onderzoek op de aanwezigheid van Meloidogyne chitwoodi en M. fallax wordt uitgevoerd door de BKD. Hiervoor worden tijdens de teelt van dahlia en gladiool monsters
genomen en onderzocht, alsmede veldinspecties uitgevoerd. In 2014 is er één
vondst geweest in gladiool. Uitgebreidere informatie over M. chitwoodi en M. fallax is
beschreven in § 5.3.4.
6.5

Export en handel

Tabel 6.7

Overzicht van afkeuringen bij visuele exportinspecties in de bloembollen.
Reden afkeuring
Schadelijk organisme, waarvan:
- insect of mijt

2010

2011

2012

2013

379

259

213

150

2014
273

51

70

38

33

29

- schimmel

196

122

108

40

117

- nematode

69

41

42

44

90

- bacterie

44

15

23

24

28

2

0

0

-

-

17

11

2

9

9

235

294

162

- virus
- onkruid
Aanwezigheid (te veel) grond
Verboden product

396

338

1

1

3

0

0

Overige redenen (o.a. administratief)

136

73

42

40

39

Totaal

912

671

493

484

474

Reden van afkeuring bij visuele exportinspecties in 2014.
In 2014 zijn er in circa 7.100 inspecties ruim 195.000 partijen bloembollen bij export beoordeeld. Hiervan zijn circa 67.500 partijen bloembollen fysiek bij export
geïnspecteerd en werden er 474 (0,7%) om fytosanitaire redenen afgekeurd. In
tabel 6.7 is een overzicht weergegeven van de redenen van afkeuring bij deze visuele exportinspecties over de afgelopen vijf jaar. Hieruit blijkt dat in 2014:
− het aantal afkeuringen op schimmels is gestegen ten opzichte van 2013;
− het aantal afkeuringen op nematoden ongeveer dubbel zo hoog was als in voorgaande jaren;
− het aantal afkeuringen op grond is afgenomen ten opzichte van voorgaande
jaren.
Verschuivende handelsstromen vragen om andere werkwijze
De huidige werkwijze bij exportcertificering van bloembollen is grotendeels gebaseerd op visuele waarnemingen tijdens de veldinspectie en/of tijdens de droge keuring bij export. Deze werkwijze sluit goed aan op de fytosanitaire eisen van de traditioneel belangrijke exportmarkten in Europa, Verenigde Staten, Canada en Japan.
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Verschuiving exportmarkten lelies.

Echter, als gevolg van het verschuiven van de traditionele handelsstromen naar
nieuwe afzetmarkten in Azië, Midden- en Zuid-Amerika, ontstaan in toenemende
mate problemen bij de export van bloembollen. De fytosanitaire autoriteiten in deze
‘nieuwe’ landen hanteren nultoleranties voor organismen die in hun wetgeving een
quarantainestatus hebben en maken meer gebruik van laboratoriumtoetsen. Daarmee worden aantastingen gevonden bij import die visueel niet waarneembaar zijn.
Dit speelt vooral met betrekking tot virussen in de leliesector. Uit bovenstaande
figuur blijkt duidelijk dat de afzet naar landen in Europa en de Verenigde Staten,
Canada en Japan flink is gedaald de afgelopen jaren en dat de afzet naar China en
een aantal andere landen in Azië, Midden- en Zuid-Amerika is gegroeid.
Arabis mosaic virus (ArMV) en Strawberry latent ringsport virus (SLRSV)
Met name China hanteert strenge eisen op Arabis mosaic virus (ArMV) en Strawberry latent ringsport virus (SLRSV) en toetst ook veelvuldig bij import. China beschouwt deze virussen als quarantaineorganismen met een nultolerantie. Met de
afgifte van een fytosanitair certificaat garandeert de NVWA dat aan de fytosanitaire
eisen van het ontvangende land wordt voldaan. Daarom wordt er voor verschillende
gewassen bij export getoetst. In tabel 6.8 staan de resultaten van 2014 vermeld.
Voor lelies bleek de exporttoets onvoldoende waarborg te bieden gezien het relatief
grote aantal notificaties dat de NVWA in de periode 2010 - 2013 uit China ontving.
Vanwege de signalen uit China is de aanpak bij de export van lelies in 2014 opnieuw
aangepast en is een eerste stap gezet om tot een systeembenadering te komen. Een
benadering waarin schoon plantgoed bij de teler het uitgangspunt is en vervolgens
een goede tracking en tracing door de handelsketen heen garandeert dat de partij
bij export vrij is van ArMV en SLRSV. ‘Schoon er in en schoon er uit’ zodat een toets
op moment van export niet meer nodig is. In plaats van een verplichte exporttoets
vindt een steekproefsgewijze monitoring plaats. Deze aanpak past in de geest van
ontwikkelingen in de leliesector om de virusdruk te verminderen met een ketengerichte aanpak (veredeling, teelt en handel).
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Resultaten toetsing op ArMV en SLRSV in 2014 (cijfers BKD).
Virus

Toetsmethode

Lilium

ArMV

ELISA

Lilium

SLRSV

Teelt

Totaal

Partijen
Virus aangetoond

% Besmet

4.366

176

4%

3.892

272

7%

Export
Lilium

ArMV

ELISA

223

46

21%

Lilium

ArMV

PCR

260

34

13%

Tulipa

ArMV

ELISA

1.161

206

18%

Narcissus

ArMV

ELISA

95

18

19%

Gladiolus

ArMV

ELISA

52

6

11%

Lilium

SLRSV

ELISA

483

50

10%

10.532

808

8%

Totaal aantal bepalingen

Indien het systeem goed functioneert, kan het dienen als blauwdruk voor de ontwikkeling in de komende jaren. Niet alleen voor ArMV en SLRSV voor China, maar ook
voor andere afzetlanden die strenge eisen stellen op het gebied van virussen. Een
dergelijke ontwikkeling is noodzakelijk om verdere problemen zoveel mogelijk te
voorkomen. In 2014 is bijvoorbeeld de certificering van lelies naar Colombia enige
tijd gestaakt vanwege discussie met de autoriteiten in Colombia over de toegepaste
toleranties voor Lilly mottle virus (LMoV) en Lilly symptomless virus (LSV) in de
veldkeuring, terwijl in de Colombiaanse wetgeving voor deze virussen een nultolerantie van toepassing is.
Tabel 6.9

Resultaten toetsingen lelies.
Resultaten toetsingen lelies

2012

2013

2014

aantal toetsen teelt

1.900

5.004

8.258

12

7

4

6

7

1.876

483

% ArMV
% SLRSV
aantal toetsen export
% ArMV
% SLRSV
Totaal aantal toetsen

1.855
14

10

17

6

19

10

3.755

6.880

8.741

Plantago asiatic mosaic virus (PlAMV)
PLAMV is een virus dat voor de broeierij met name veel schade geeft in lelie. In
2013 is met Taiwan een afspraak tot stand gekomen voor een 0,5% tolerantie ten
aanzien van PlAMV. Het virus heeft in de EU geen quarantainestatus. Sinds 2010
heeft de leliesector samen met BKD een aanpak ontwikkeld voor het terugdringen
van de besmettingen, onder andere door hygiënemaatregelen en het invoeren van
normen voor teeltmateriaal. Het aantal visueel zichtbare besmettingen is daarmee
afgenomen. In 2014 was nagenoeg het gehele lelieareaal in de veldkeuring van de
BKD visueel vrij van symptomen van dit virus. In de tweede helft van 2014 is één
NOI van de Verenigde Staten ontvangen voor PIAMV in lelies. Verwacht wordt dat
dit zal leiden tot een specifieke eis ten aanzien van dit virus bij de export van lelies
naar de VS en mogelijk ook voor andere virussen. Bovenstaande ontwikkelingen
benadrukken het belang dat veredeling, teelt en handel in de bloembollensector de
handen ineen slaan om de virusdruk structureel te verlagen.
Notificaties uit derde landen
Uitgebreide informatie over notificaties is beschreven in hoofdstuk 2. Nederland
ontving in totaal twaalf notificaties in verband met onderscheppingen van quarantaine organismen voor het betreffende derde land in zendingen bloembollen. Dit is
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beduidend minder dan voorgaande jaren en het lijkt erop dat de aanpassingen in de
leliekolom tot betere resultaten hebben geleid. Eind 2014 is een notificatie ontvangen uit Israël betreffende Tobacco ringspot virus (TRSV) in iris. Omdat TRSV een
quarantainestatus heeft in de EU is de NVWA nader onderzoek gestart.
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7

Boomkwekerij en groene ruimte

7.1

Inleiding
De sector boomkwekerij produceert bomen, heesters en vaste planten voor groenbeheerders, fruittelers en tuinbezitters. Deze sector is nauw verweven met de zogenoemde ‘groene ruimte’. Met groene ruimte worden bossen, tuinen, parken en al
dan niet openbaar straatgroen bedoeld. De ‘blauwe ruimte’ (vijvers, meren, watergangen etc.) valt hier in principe niet onder, omdat in de blauwe ruimte geen fytosanitaire bedreigingen bekend zijn. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld appelslakken en
besmettingen die via het oppervlakte water kunnen meekomen zoals de bruinrot
bacterie Ralstonia solanacearum die schadelijk is voor de aardappelteelt. Ook worden veel waterplanten geïmporteerd waarop schadelijke organismen kunnen voorkomen zoals Bemisia tabaci. In de boomkwekerij en de groene ruimte kunnen dezelfde ziekten en plagen voorkomen. Besmettingen in de ene sector kunnen leiden
tot besmettingen in de andere sector. De activiteiten in de groene ruimte hangen
rechtstreeks samen met de garantiestelling van export van boomkwekerijproducten.
Zo kan een vondst van Aziatische boktorren in de groene ruimte gevolgen hebben
voor de export van boomkwekerijgewassen.
De activiteiten om de groene ruimte te beschermen zijn gericht op enerzijds tegengaan van introductie van schadelijke organismen via risicovolle stromen en anderzijds op het bestrijden van populaties. Omdat een belangrijke verspreidingsroute
van organismen in de groene ruimte loopt via verpakkingshout uit risicolanden,
wordt hier op afzonderlijke wijze aandacht aan besteed. De rapportage over de inspecties op verpakkingshout en andere houtige producten zijn beschreven in hoofdstuk 8.
De groene ruimte en de bescherming daarvan heeft een groot maatschappelijk belang. Voor tijdige detectie van nieuwe organismen zeker wanneer uitroeiing nog
haalbaar is ,zijn waarnemingen van burgers en professionals in de groene ruimte
van groot belang voor de NVWA. Wanneer populaties nog klein zijn kan de schaal
van de maatregelen beperkt blijven. Uitroeiacties in de groene ruimte zijn voor
meerdere organismen via Europese regelgeving in detail voorgeschreven en hebben
vaak ingrijpende consequenties. Bij een vondst van bijvoorbeeld het dennenhoutaaltje (Bursaphelenchus xylophilus) kunnen maatregelen uitmonden in kaalkapzones
van enige kilometers rondom een vindplaats.
De monitoring (signaleren) van ziekten en plagen in de boomkwekerij en groene
ruimte omvat de volgende acties:
− Inspecties en aanvullende acties (bijvoorbeeld het ophangen van vallen) in het
programma Fytobewaking;
− Inspecties en aanvullende acties door keuringsdiensten in opdracht van de
NVWA of vanwege EU-regelgeving;
− Signaleren en melden van vondsten door derden, met name particulieren.
Samenvatting inspectieresultaten
In de groene ruimte en de boomkwekerijsector hebben in 2014 verschillende ontwikkelingen gespeeld. Enkele van deze ontwikkelingen zijn hieronder uitgelicht.
− Een eerste vondst van Xyllella fastidiosa in Italië eind 2013 betekende het instellen van Europese noodmaatregelen, waarin een surveyverplichting is opgenomen. Bij de survey uitgevoerd in 2014, is Xylella fastidiosa gevonden in uit Midden-Amerika geïmporteerde koffieplanten.
− Tijdens een fytobewakingsinspectie werd een mogelijk uitvlieggat van een boktor geconstateerd in een Chaenomeles plant met herkomst China. De exacte
soort boktor kon niet worden vastgesteld.
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−

Strengere eisen van het Verenigd Koninkrijk voor platanen in verband met Ceratocystis platani waardoor niet langer export van platanen mogelijk was naar het
Verenigd Koninkrijk. Mede door inzet van Naktuinbouw is een systeem van tracking en tracing opgezet zodat aan de eisen kon worden voldaan. Hierdoor werd
export van platanen weer mogelijk met een ZP-c01 plantenpaspoort.
− Het afgelopen jaar zijn geen nieuwe uitbraken van Aziatische boktorren geweest. Wel blijft de monitoring doorgaan in de gebieden waar de afgelopen jaren
uitbraken zijn geweest om er zeker van te blijven dat de Aziatische boktorren
inderdaad zijn uitgeroeid. Bij deze monitoringsinspecties zijn geen Aziatische
boktorren gevonden.
− Voor monitoring op dennenhoutaaltjes zijn monsters genomen en onderzocht. Er
zijn geen dennenhoutaaltjes (Bursaphelenchus xylophilus) aangetroffen.
Voor EU-quarantaineorganismen in houtige producten, zie hoofdstuk 8.
Tabel 7.1

Samenvatting inspectieresultaten voor EU quarantaine organismen in 2014 in de boomkwekerij
(aantallen besmette partijen / monsters) en de groene ruimte (aantal besmette locaties).

Groene ruim- Groene

Organisme
Anoplophora

te en boom-

ruimte

kwekerij

signalering uitgegane Planten-

Q-status EU fytobewaking derden

Aantal
NOI’s

Ontvangen

paspoort Uitroeiing NOI’s

IAI

chinensis
Anoplophora

IAI

glabripennis
Apple

IAII

1

IIAII/IIB

16

1

Commission

3

11

proliferatie
phytoplasma
Erwinia amylovora
Phytophthora
ramorum

decission

Phytophtora

1

lateralis
Plum pox virus

IIAII

(Sharka)
Xanthomonas

IIAII

17

arboricola pv.
pruni
Pseudomonas

1

syringae pv.
syringae
Meilodogyne spp

1

Rhynchophorus

1

ferrugineus
Xylella fastidiosa
Totaal

IAI

3
3

1

37

15
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7.2

Boomkwekerij

7.2.1

Boomkwekerij - Fytobewaking
De Naktuinbouw inspecteert binnen het programma Fytobewaking in opdracht van
de NVWA de Nederlandse boomkwekerijen op de aanwezigheid van bepaalde schadelijke organismen (tabel 7.2). Het fytobewakingsprogramma boomkwekerij wordt
opgesteld op basis van EU-meldingsverplichtingen, onderbouwing van de pest status
of risicoinschatting. Er zijn 224 inspecties gedaan in 2014. Daarbij zijn geen Qorganismen aangetroffen. Wel werd er tijdens een fytobewakingsinspectie een uitvlieggat geconstateerd in een Chaenomeles-plant met herkomst China. Dit betrof
een gat afkomstig van een boktor maar de soort kon niet worden vastgesteld. Het
betreffende bedrijf valt onder de risicolocaties waar regelmatig inspecties plaatsvinden vanwege het type producten dat wordt geïmporteerd.

Foto 7.1

Oud uitvlieggat van onbekende boktor in plant van Chaenomeles.

Tabel 7.2

Programma Fytobewaking in de boomkwekerij in 2014.
Gewas

Schadelijk organisme

Juglans

Geosmithia morbida

Malus,
Ulmus

Meloidogyne mali

Actinidia
Platanus
Totaal

Reden opname in
Fytobewaking
Pest status en EUrapportage

Aantal
inspecties

Vondsten

25

geen

Pest status

97
24

geen M. mali
aangetroffen

Pseudomonas syringae pv.
actinidiae

Pest status en EUrapportage

29

geen

Ceratocystis platani

Pest status

49

geen

224

Pagina 99 van 155

FYTOSIGNALERING 2014

BOOMKWEKERIJ EN GROENE RUIMTE

In het kader van het fytobewakingsprogramma sierteelt zijn inspecties en monsternames uitgevoerd op Olea, Nerium oleander en Coffea. (Zie tabel 3.3 hoofdstuk 3)
Deze survey werd uitgevoerd vanwege de EU-noodmaatregelen ingesteld in 2014
vanwege de vondst van Xylella fastidiosa in Italie in olijfbomen.
Hierbij is Xylella fastidiosa aangetroffen in monsters genomen van Coffea-planten,
geïmporteerd uit Midden Amerika. Zie § 9.3.1.
Plantenpaspoort
Naktuinbouw voerde 10.353 fytosanitaire inspecties uit in de boomkwekerijsector in
het kader van plantenpaspoort- en kwaliteitskeuringen en vond daarbij 37 maal een
Q-organisme. De vondsten van Erwinia amylovora worden apart besproken
(§ 7.4.3.). De gevonden organismen waren Erwinia amylovora (16x), Phytophthora
ramorum (3x), Xanthomonas arboricola pv pruni (17x) en Apple proliferation phytoplasma (1x).
Tabel 7.3

Vondsten Q-organismen bij inspecties boomkwekerij per gewas 2014.
Gewas/product

Organisme

Aantal vondsten

Malus

Aplel proliferation phytoplasma

1

Rhododendron

Phytophthora ramorum

1

Viburnum

Phytophthora ramorum

1

Viburnum/Rhododendron

Phytophthora ramorum

Prunus laurocerasus

Xanthomonas arboricola pv pruni

17

Crataegus

Erwinia amylovora

12

Cotoneaster

Erwinia amylovora

1

Cydonia

Erwinia amylovora

1

Sorbus

Erwinia amylovora

1

Pyrus

Erwinia amylovora

1

1

Totaal

37

In de afgelopen jaren werden vergelijkbare aantallen en organismen gevonden. Zie
tabel 7.3. De vondsten van Erwinia amylovora en X. arboricola pv pruni variëren per
jaar, weersomstandigheden kunnen hier van invloed zijn.
Tabel 7.4

Overzicht vondsten Q-organismen bij boomkwekerij afgelopen vijf jaar. (Cijfers Naktuinbouw)
Overzicht vondsten Q2010
2011
2012
2013
2014
organismen
Erwinia amylovora

33

17

30

31

16

Xanthomonas arboricola pv
pruni

80

49

34

6

17

Phytophthora ramorum

8

3

6

9

3

Plum pox virus

7

1

1

7

0

Apple proliferation phytoplasma

1

2

1

1

1

Pear decline phytoplasma

1

0

0

0

0

Dryocosmus kuriphilus

1

0

0

0

0

131

72

72

54

37

Totaal

Import
De inspectieaantallen voor import van boomkwekerijgewassen uitgevoerd door de
keuringsdiensten worden niet apart bijgehouden en zijn daarom opgenomen in het
hoofdstuk Bloemisterij (hoofdstuk 3).
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7.2.2

Export
Bij de export van boomkwekerijproducten werden 175 partijen om fytosanitaire redenen afgekeurd (tabel 7.5) in 2014. Dit is een daling ten opzichte van 2013. Het
aantal afkeuringen wegens schadelijke organismen is iets gedaald en het aantal
afkeuringen wegens overige redenen bijvoorbeeld fouten op certificaat, is flink gedaald. Dat de laatste tijd aandacht is geschonken aan de administratieve vereisten
rond certificaten, is terug te zien in het aantal afkeuringen.

Tabel 7.5

Overzicht van afkeuringen bij exportinspecties in de boomkwekerij.
Reden afkeuring

2010

2011

2012

93

140

91

Schadelijk organisme, waarvan:
- insect of mijt

8

23

27

2013

2014

126

124

23

22

- schimmel

7

6

6

6

6

- nematode

65

103

50

84

80

- bacterie

6

2

6

6

5

- virus

0

0

0

1

2

- onkruid

7

6

2

6

Aanwezigheid (te veel) grond

78

70

30

30

1

2

5

8

4

80

152

139

64

17

214

372

305

228

175

Verboden product
Overige redenen (onder andere
administratief)
Totaal

7.3

Groene ruimte

7.3.1

Fytobewaking

9

40

De NVWA heeft in 2014 in het kader van het programma Fytobewaking inspecties
uitgevoerd op 562 locaties in de groene ruimte. Dit is exclusief de acties die zijn
gericht op risicolocaties van verpakkingshout. Zie hiervoor § 8.2.3, onder ‘Inspecties
risico locaties natuursteen en omgeving’. Er zijn geen Q-organismen aangetroffen.
Tabel 7.6

Programma Fytobewaking 2014 in de groene ruimte.
Gewas

Schadelijk organisme

Reden opname
in Fytobewaking

Castanea

Cryphonectria parasitica

Pest status

Pinus - alleen inspecties voor schimmels
Pinus – inspectie voor
schimmels en monstername voor PWN
Pseudotsuga menziesii

Gibberella circinata (syn: Fusarium
circinatum)
Gibberella circinata (syn: Fusarium
circinatum); Bursaphelenchus
xylophilus
Gibberella circinata (syn: Fusarium
circinatum)

EU-rapportage

Populus

Melampsora medusae

Pest status

Larix

Phytophthora ramorum

EU-rapportage

Juglans nigra

Geosmithia morbida

Pest status

Vaccinium myrtillus

Phytophthora ramorum, Phomopsis
vaccinii

EU-rapportage

Platanus

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani

Pest status

Totaal

7.3.2

EU-rapportage

EU-rapportage

Aantal inspecties

Vondst

10

Geen

81

Geen

50
(23 monsters
voor PWN)
54

Geen
Geen

129

Geen

77

Geen

8

Geen

26

Geen

127

Geen

562

Geen

Meldingen burgers en bedrijven
Betrokkenheid en signalen van burgers, bedrijven en professionals zijn van groot
belang voor de NVWA. In 2014 zijn totaal vijftien meldingen uit het veld bij de
NVWA binnengekomen van aantastingen door insecten, nematoden en schimmels,
waarvoor de NVWA actie heeft genomen. Vondsten van quarantaineorganismen in
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de groene ruimte, die in 2014 bij de NVWA zijn gemeld, staan vermeld in de volgende tabel.
Tabel 7.7

Melding (mogelijke) quarantaine(waardige)organismen in de groene ruimte door derden.
Datum melGemeld
Vastgesteld orgaGewas/product
Genomen actie
ding vondst
organisme
nisme
Rode palmIngevlogen in
Rhynchophorus ferroTracering en
28-07-2014
kever, Haafgineus
melding aan EU
particuliere tuin
ten
Zwart-witte
Ingevlogen in
Geen; boktor niet
Aanvullende
21-06-2014
boktor,
particuliere tuin
gevangen
inspecties
Almere

De vondst van de rode palmkever (Rhynchophorus ferrugineus) en de genomen
acties zijn beschreven in hoofdstuk 3. In Almere is een zwartwitte boktor gesignaleerd in een particuliere tuin. De boktor is niet gevangen en er was geen foto genomen. De NVWA heeft de omgeving van de locatie van de melding geïnspecteerd en
de gemeente Almere geïnformeerd. Deze acties hebben geen verdere vondsten of
sporen van Aziatische boktorren opgeleverd.
7.4

Organismen

7.4.1

Insecten
Anoplophora-soorten; Aziatische boktorren
De Aziatische boktorren Anoplophora chinensis en Anoplophora glabripennis vormen
een bedreiging voor de boomkwekerijsector de groene ruimte. Hoewel A. chinensis
en A. glabripennis veel op elkaar lijken, zijn de verspreidingsroutes verschillend.
Anoplophora chinensis kan meekomen met boom- en plantmateriaal uit met name
China. De belangrijkste route voor A. glabripennis is verpakkingshout. Zie hoofdstuk
8.
Anoplophora chinensis
Monitoring uitroeiing
In 2010 zijn vondsten gedaan van A. chinensis in Hoofddorp, Krimpen aan den IJssel, Maasland en in 2011 in Delft. Hierop zijn direct uitroeiingsacties uitgevoerd. Na
deze uitroeiiing is nog vier jaar monitoring voorgeschreven om vast te stellen dat de
uitbraken zijn uitgeroeid. De monitoring in de bufferzones van bovengenoemde gebieden zijn uitgevoerd. Hierbij zijn geen nieuwe vondsten of symptomen van boktorren gevonden. De monitoring in Hoofddorp, Krimpen aan de IJssel en Maasland is
hiermee afgerond.
Anoplophora glabripennis
Monitoring uitroeiing in Winterswijk
In 2012 meldde een burger uit Winterswijk een Aziatische boktor. Deze melding
leidde tot een uitroeiingsactie in 2012. In de periode 2013 - 2015 werd jaarlijks een
monitoring uitgevoerd om na te gaan of de boktor is uitgeroeid. In 2014 is deze
monitoring in november uitgevoerd in goede samenwerking met de gemeente en
burgers. In de zone van 1000 meter rond de vindplaats van zomer 2012 zijn waardplanten en andere hoge bomen, alsmede struiken geïnspecteerd. Waar nodig zijn
hoogwerkers en boomklimmers ingezet. Inspecties hebben geen nieuwe vondsten of
symptomen van boktorren zoals rijpingsvreterij aan takken, opgeleverd. Tevens is
controle uitgevoerd op inzamelen en verwerken van snoeiafval afkomstig uit de zone
van 500 meter rondom de vondst.
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Monitoring uitroeiing in Almere
In november 2010 vond een boomverzorger symptomen van de aanwezigheid van
een boktor tijdens snoeiwerkzaamheden. De NVWA heeft de aanwezigheid van de
boktor vastgesteld in een laanbeplanting van esdoorns (Acer pseudoplatanus) op
een industrieterrein in Almere. In de periode 2010 - 2013 is jaarlijks een monitoring
uitgevoerd. De in 2014 uitgevoerde monitoring heeft wederom geen vondsten van
boktorren of symptomen daarvan opgeleverd. Er is een boorgat gevonden, maar die
werd veroorzaakt door de gestippelde houtvlinder, een inheemse soort. Waar nodig
werd bij de monitoring gebruik gemaakt van hoogwerkers en boomklimmers. De
monitoring in Almere is hiermee afgerond.
Dryocosmus kuriphilus
De kastanjegalwesp werd in juli 2010 aangetroffen op tamme kastanje in Boskoop
(bomen afkomstig uit Italië) bij een reguliere inspectie. Dit leidde onder meer tot
het instellen van een buffergebied met een straal van 10 km, waarbinnen geen vervoer van planten van tamme kastanje mocht plaatsvinden (volgens EU beschikking
2006/464/EG). Surveys gedurende afgelopen drie jaar in het gebied brachten geen
nieuwe vondsten aan het licht. De maatregelen van de bufferzone zijn per 21 februari 2014 ingetrokken.
Verder is uit de surveys gehouden in de EU-lidstaten gebleken dat het instellen van
noodmaatregelen voor de kastanjegalwesp niet geleid heeft tot het tegen gaan van
verdere verspreiding van dit organisme in de Europese Unie. De kastanjegalwesp
komt inmiddels wijd verspreid voor in de gebieden waarvan het mogelijk geacht
wordt dat het organisme zich blijvend vestigt. Tevens blijken maatregelen om verspreiding van het organisme met waardplanten tegen te gaan niet haalbaar of uitvoerbaar in de praktijk. De noodmaatregelen voor Drycosmos kuriphilis zijn niet
langer van kracht. De beschikking 2006/464/EG werd per 30 september 2014 ingetrokken.
7.4.2

Schimmels
Gibberella circinata (Fusarium circinatum)
Gibberella circinata is ingevolge de EU-regelgeving een quarantaineorganisme in de
EU-lidstaten. Het organisme veroorzaakt kankers en wortelrot. De schimmel komt in
Canada en de Verenigde Staten voor op Pinus spp. en Pseudotsuga menziesii (Douglas spar), zowel op hout als in zaad. Ook in Europa (Spanje) is de schimmel inmiddels vastgesteld.
In 2014 zijn alle kwekerijen van Pinus (168) en Pseudotsuga (47) geïnspecteerd op
het voorkomen van Gibberella circinata. Drie zaadmonsters van Pseudotsuga uit
geïmporteerde partijen zaad zijn geanalyseerd. Er zijn 96 inspecties in Pinus-bossen
en 54 inspecties in douglas (Pseudotsuga)-bossen uitgevoerd. Acht monsters van
Pinus en zes monsters van Pseudotsuga zijn geanalyseerd. Inspecties en monsternames hebben geen vondsten van Gibberella circinata opgeleverd.
Phytophthora ramorum
Groene ruimte
In de groene ruimte zijn 170 inspecties uitgevoerd, waarvan 77 bij Larix en 26 bij
Vaccinium myrtillus (blauwe bosbes). Er zijn tien monsters van planten met symptomen genomen die geen vondsten van de schimmel hebben opgeleverd.
Boomkwekerij
Sinds 1 februari 2005 eist Noorwegen dat er voor levering van Rhododendron, Viburnum, Camellia, Pieris en Kalmia in een periode van drie maanden vóór levering
van deze planten een inspectie moet zijn uitgevoerd op Phytophthora ramorum en
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dat daarbij is vastgesteld dat het bedrijf vrij is van aantastingen. Hierdoor voerde
Naktuinbouw in 2014 op 27 bedrijven extra inspecties uit. Daarbij werd ook de verplichte toets op latente aanwezigheid uitgevoerd. Naar aanleiding van de latente
toetsing is éénmaal P. ramorum aangetoond in een mengmonster van Viburnum en
Rhododendron.
Voor de export van waardplanten van Phytophthora ramorum naar Japan, China en
Canada was het voldoende voor de bedrijven om door de Naktuinbouw te zijn gekeurd en vrij bevonden van P. ramorum. Bedrijven waar geen aantastingen of
symptomen zijn aangetroffen, kunnen op de lijst van bedrijven geplaatst worden,
die waardplanten naar Japan, China en Canada kunnen leveren. Voor de export van
waardplanten naar de Verenigde Staten werd op tien bedrijven de voorgeschreven
bemonstering en toetsing van perceelsmonsters uitgevoerd. Hierbij zijn geen vondsten gedaan
Phomopsis vaccinii
In de groene ruimte zijn 26 inspecties uitgevoerd bij de blauwe bosbes Vaccinium
myrtillus en is één monster genomen en onderzocht. Dit heeft geen vondst van de
schimmel opgeleverd.
7.4.3

Bacteriën
Xylella fastidiosa
In december 2013 is in het Permanent Fytosanitair Comite ingestemd met nieuwe
noodmaatregelen voor Xylella fastidiosa (IAI – bacterie). Dit vond plaats naar aanleiding van vondsten in het zuiden van Italië in de provincie Lecce in de regio Apulia.

Foto 7.2

Coffea-plant.

Het betrof een areaal van ongeveer 8.000 ha olijfgaarden. Ook zijn ander plantensoorten waaronder oleanders en amandelbomen besmet bevonden. De bacterie
heeft een brede waardplantreeks. Als onderdeel van de EU-noodmaatregelen zijn
lidstaten verplicht om jaarlijks een survey uit te voeren op plantensoorten uit tenminste negen genera (Catharanthus, Malva, Nerium, Olea, Portulaca, Prunus, QuerPagina 104 van 155
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cus, Sorghum en Vinca). Op basis van een risicoanalyse is de survey in Nederland
ook gericht op import van Coffea en Salvia, hoewel die niet benoemd zijn in het
besluit. Coffea en Salvia zijn bekend als waardplant in Amerika. Coffea en Salvia
planten worden uit Amerika geïmporteerd. Bij de survey worden partijen verplicht
bemonsterd bij import en volgt pas vrijgave bij negatieve laboratoriumuitslag. In
2014 heeft de NVWA bij de fytobewakingsurvey in Nederland Xylella fastidiosa aangetroffen in een aantal uit Midden-Amerika geïmporteerde partijen Coffea-planten.
Deze partijen zijn vernietigd.
Naar aanleiding van de vondsten van X. fastidiosa in Coffea in Nederland wordt in
EU-verband overwogen om de noodmaatregel aan te passen. Verdere informatie
over X. fastidiosa is te vinden in § 2.2 en in § 9.3.1.
Erwinia amylovora (bacterievuur)
In de boomkwekerijsector zijn er voor de controle op bacterievuur op circa 1.300
bedrijven inspecties uitgevoerd. Alle percelen met de teelt van bacterievuurwaardplanten in de bufferzone, zijn tweemaal geïnspecteerd. Buiten de bufferzone zijn de
percelen éénmaal geïnspecteerd. In 2014 zijn in totaal 419 monsters genomen voor
de toetsing op latente aantastingen. Alle monsters waren negatief. Op boomkwekerijen is in de bufferzones zestien keer een bacterievuuraantasting aangetroffen in de
gewassen Crataegus (12x), Pyrus (1x), Cotoneaster (1x), Sorbus (1x) en Cydonia
(1x). Verder is er 110 keer een bacterievuuraantasting aangetroffen in het kader
van de controles bufferzones, in de gewassen Crataegus (101x), Malus (1x), Pyrus
(7x) en Sorbus (1x). Er zijn in 2014 geen aantastingen aangetroffen op kwekerijen
buiten de bufferzones. Zie tabel 7.11
Tabel 7.11

Vondsten Erwinia amylovora 2014 (gegevens Naktuinbouw)
Aantal partijen/percelen
Kwekerijen
- Crataegus

12

- Cotoneaster

1

- Pyrus

1

- Sorbus

1

- Cydonia
Totaal

1
16

Bufferzones (buiten kwekerijen)
- Crataegus

101

- Malus

1

- Pyrus

7

- Sorbus

1

totaal

110

Totaal

126

In 2014 zijn er meer vondsten van bacterievuur buiten de kwekerijen gedaan ten
opzichte van eerdere jaren. Vooral in het Noordlimburgse Maasheggengebied en in
Flevoland zijn meer aantastingen aangetroffen. Waarschijnlijk zijn weersomstandigheden hier de oorzaak van.
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Xanthomonas arboricola pv. pruni
Sinds eind 2008 is de teelt van Prunus lauroceracus (laurierkers) geconfronteerd
met de bladvlekkenziekte veroorzaakt door Xanthomonas arboricola pv pruni (Xap).
Xap is volgens de EU-fytosanitaire wetgeving een IIAII-quarantaineorganisme in
Europa. De belangrijkste bron van besmetting is besmet plantgoed. Sinds 2008 is
deze bacterie op een groot aantal bedrijven verspreid over Nederland in Prunus
laurocerasus aangetroffen. In andere landen in de EU veroorzaakt Xap grote schade
aan verschillende Prunus-soorten zoals pruim, abrikoos en amandel. Een vondst van
Xap levert behalve directe schade door vernietiging van planten in sommige gevallen ook schade op doordat afzet van Prunus gedurende een lange periode niet is toegestaan. In 2014 is Xap zeventien maal aangetroffen tijdens de inspecties door Naktuinbouw. Dit is een stijging ten opzichte van 2013. Ook in de groene ruimte komt
Xap 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.
Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Sinds 5 december 2012 gelden EU-noodmaatregelen om het binnenbrengen en verspreiden van Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) in de EU te voorkomen.
Deze bacterie geeft met name in de EU-lidstaten waar kiwi geteeld wordt zoals Italië, veel schade. Vooral de gele kiwivariant is vatbaar. In de zomer van 2013 ontving
de NVWA een notificatie van Oostenrijk over PSA in kiwiplanten afkomstig uit Nederland. Een uitgebreid onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van deze notificatie.
Alle Actinidia-kwekers, vermeerderaars en handelaren zijn in 2013 bezocht door
Naktuinbouw. Aangezien kiwiplanten ook onder de plantenpaspoortplicht vallen,
worden deze bedrijven al geïnspecteerd. Naar aanleiding van de notificatie in 2013
zijn er in 2014 twee inspecties per bedrijf uitgevoerd bij deze kwekerijen (dus één
extra inspectie). Er zijn geen verdachte symptomen waargenomen.
7.4.4

Nematoden
Meloidogyne mali
Voor zover bekend is M. mali (synoniem met M. ulmi) sinds tientallen jaren in Nederland op een beperkt aantal locaties aanwezig.
Naar aanleiding van een omgewaaide iep begin 2014 in Den Haag, die zwaar was
aangetast door M. mali, heeft een uitgebreide iepenbemonstering in Den Haag
plaatsgevonden. In het Zuiderpark, diverse lanen en straten alsmede in de voormalige stadskwekerij in Den Haag, werden wortelmonsters genomen. Op alle onderzochte locaties blijken iepen besmet te zijn met de wortelknobbelnematode Meloidogyne mali. Gelet op de zwaarte van de besmettingen en de ruime verspreiding,
moet deze nematode al vrij lang aanwezig zijn in Den Haag. In het verleden is er
iepenmateriaal voor veredelingswerkzaamheden uitgewisseld met eerder besmet
gevonden locaties te Baarn en Wageningen. Verder heeft bemonstering plaatsgevonden bij iepenkwekerijen te Glimmen, Dronten, Buitenpost en Baarn. Hier werd
geen M. mali aangetroffen. Daarnaast zijn iepen bemonsterd te Amsterdam, Enkhuizen, Abbekerk en Zoetermeer. In geen van deze monsters is M. mali. aangetoond.
Eerder is een zware M. mali-besmetting gevonden op een aantal iepen afkomstig
van het oude iepenproefveld ‘Geertjesweg’, in het arboretum Belmonte in Wageningen. Op verzoek van het arboretum werd een bemonstering uitgevoerd in de uitgebreide Malus- en Rosa-collecties en aangrenzende borders. Hierbij werden Malus
domestica ‘Selena’, Malus x purpurea en Malus hupehensis besmet gevonden met M.
mali. Daarnaast werd M. mali gevonden op de Japanse sierkers Prunus serrulata, de
Japanse zelkova Zelkova serrata en de Amerikaanse esdoorn Acer freemanii
‘Autumn Blaze’. Opvallend genoeg bleek de Japanse rode esdoorn Acer pycnanthum, die naast de besmette Amerikaanse esdoorn staat, volledig vrij te zijn van
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M. mali. Tot slot werden alle rozenvakken bemonsterd. Op geen enkele roos werd M.
mali aangetroffen.

Foto 7.3

Omgewaaide iep in Den Haag vanwege zware aantasting door M. mali (Bron NVWA).

7.5

Nieuwe risico’s
Met nieuwe risico’s zijn bedoeld organismen die óf nog niet in de Europese Unie gevestigd zijn, óf voor het eerst worden gevonden in Nederland, óf in een ander land
van de Europese Unie, óf waarvoor nog specifieke acties lopen, óf Q-organismen
met verhoogde kans op introductie.
Popillia japonica (Japanse kever)
De Japanse kever, Popilia japonica, is in 2014 gevonden in Italië in de regio’s Lombardije en Piemonte. De bron van de besmetting is niet bekend. Op grote schaal zijn
daar vallen geplaatst om de verspreiding van de kever na te gaan.

Foto 7.4 – 7.5 Japanse kever; adult en larve.

De kever is inheems in Japan, China en het Aziatische deel van Rusland en is inmiddels geïntroduceerd in Canad a, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de
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Azoren (Portugal). Er zijn aanwijzingen dat meeliften met vliegtuigen een belangrijke rol speelt bij introductie.
De Japanse kever is een quarantaineorganisme. De soort lijkt qua uiterlijk op de in
Nederland inheems voorkomende rozenkever. In de VS zijn circa 300 plantensoorten
bekend als waardplant. Bij meer dan honderd plantensoorten veroorzaakt het insect
veel schade. Dit is vooral aan de orde bij boomkwekerijgewassen, vaste planten,
graszoden, grasland en in de fruitteelt. De larven (engerlingen) leven 1 - 2 jaar in
de grond en kunnen veel schade aan de wortels veroorzaken. Via planten met kluit
kan de kever ongemerkt worden verspreid.
Voor zover bekend komt de soort niet voor in Nederland, maar zou bijvoorbeeld via
EU-intern vliegverkeer vanuit Italië in Nederland kunnen komen. De NVWA voert
daarom in 2015 een survey uit op plaatsen waar de kever in Nederland kan binnenkomen.
Melampsora medusae
De quarantaineschimmel Melampsora medusae komt voor in Frankrijk en Spanje. In
de groene ruimte zijn bij Populus nigra en Populus (x) canadensis 129 inspecties
uitgevoerd en zijn dertien monsters genomen. Dit heeft vondsten opgeleverd van de
inheemse waardplantwisselende roestsoorten Melampsora populnea en Melampsora
larici-populina. De uitheemse roestsoort M. medusae werd niet aangetroffen.
Geosmithia morbida
De schimmel is inheems in de Verenigde Staten. In 2013 is de schimmel gevonden
in Italië in bosbeplantingen van Juglans nigra, zwarte noot. Introductie heeft mogelijk plaatsgevonden met import van stammen van Juglans met bast uit de VS. De
verspreiding van de schimmel is vergelijkbaar met die van de iepenziekte, waarbij
een kever de schimmel verspreidt. De ziekte die wordt aangeduid met ‘Thousand
cankers disease’ is herkenbaar aan de vorming van vele kleine kankers in broedgangen van de vector in de bast. In 2014 zijn op acht locaties met Juglans nigra in de
groene ruimte en boomkwekerijen met teelt van Juglans nigra inspecties uitgevoerd.
Op vijf locaties zijn vallen voor de vector opgehangen. Dit heeft geen vondsten van
de schimmel of vector opgeleverd.
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Houtige producten

Inleiding
In voorgaande jaren werden uitgevoerde acties en de resultaten daarvan voor houtige producten beschreven in hoofdstuk 7, Boomkwekerij en groene ruimte. Naar
verwachting zullen houtige producten en in het bijzonder verpakkingshout de komende jaren een belangrijke verspreidingsroute blijven voor schadelijke organismen. Omdat de NVWA relatief veel tijd in de controles van deze producten steekt,
worden met ingang van het Rapport fytosanitaire signalering 2014 uitgevoerde acties voor houtige producten in een apart hoofdstuk besproken.
8.1

Samenvatting inspectieresultaten
Het grote aantal vondsten van levende organismen en de constateringen van verpakkingshout afkomstig uit Azië dat niet voorzien is van een (correct) merkteken,
laat zien dat deze categorie nog steeds de grootste bedreiging vormt voor de groene
ruimte in Nederland. Importinspecties van verpakkingshout van steenproducten
afkomstig uit China geven in 2014 geen daling van het aantal afgekeurde partijen.
In een pilot project werken Nederland en China gezamenlijk aan meer controle op
gebruik van correct verpakkingshout.

Tabel 8.1
Actie

Resultaten programma verpakkingshout 2014.
Aantal in NederAantal
Afgekeurd
land geïnspecafkeuvoor geen
teerd
ringen
merkteken
Importinspecties
1.456 (aantal
50 (3,4%)
19
steenproducten met
zendingen)
herkomst China

Afgekeurd
voor organisme
31

Gevonden organismen

31x levende insecten. In
enkele gevallen meerdere
soorten per vondst; totaal 34
insecten gevonden:

Fytobewaking, monitoring directe import

Fytobewaking, vallen
Monochamus en
Agrilus planipennis
Inspecties Douane
Signalering derden,
inspecties verpakkingshout van import
planten door Naktuinbouw

1.536 (aantal
inspectiebezoeken)
2.832 (aantal
zendingen)
Monochamus: 27
Agrilus planipennis:
27
Beperkt aantal
zendingen
Geen registratie

14 (0.5%)

10

1

1

2

0

4

2

−

Apriona: 19

−

Prioninae: 1

−

Kalotermidae (termiet): 1

−

Cerambycinae: 5

−

Lamiini: 1

−

Batocera lineolata: 1

−

A. glabripennis: 1

−

Chlorophorus diadema: 1

−

Non European Scolytinae:

4
3x insecten (Arophalus rusticus, Sinoxylon en Magdalis)
en 1x Bursaphelenchus fungivorus (= geen PWN!)
1x Trichoferus cf. campestris
op Monochamus val

Cerambycinae; 1x herkomst
China en 1x herkomst Costa
Rica

In de monitoring van verpakkingshout van andere producten dan steenproducten
waren beduidend minder afkeuringen. EU-importeisen voor houtige producten zijn in
2014 verder aangescherpt. In 2014 is meer gebruik gemaakt van vallen voor monitoring van de essenprachtkever en de boktor Monochamus. Nieuwe risicostromen
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van houtige producten zijn in 2014 in beeld gekomen, waarvoor aanvullende acties
noodzakelijk zijn.
Tabel 8.2

Resultaten overige acties houtige producten 2014.
Aantal in NL
Actie
geïnspecteerd
Aantal afkeuringen
Vallen voor Monocha36 vallen; 6x
Geen
mus; actie EIS
Schoorl en 30
grens NL/België
Fytobewaking;
10 bedrijven;
Geen
survey haardhout
Import kerstdecoraties
1
1, vanwege niet
naleven importeis
Meldingen derden
2
Geen

Gevonden organismen
Schoorl: 197x Monochamus
galloprovincialis
Geen
Geen
1x Psacothea hilaris
1x Cerambycinae

8.2

Verpakkingshout
Het controleprogramma verpakkingshout omvat de volgende activiteiten:
− Importinspecties van verpakkingshout van steenproducten afkomstig uit China
in verband met de EU-beschikking 2013/92/EG sinds april 2013;
− Fytobewaking:
 monitoring van direct geïmporteerde partijen met verpakkingshout op locatie
van bestemming;
 Op circa 60 risicolocaties met import van natuursteen uit Azië wordt minimaal
éénmaal per jaar het bedrijf en omgeving geïnspecteerd en aanvullende acties
uitgevoerd, zoals het ophangen van vallen;
 Overige inspecties van geïmporteerd verpakkingshout, bijvoorbeeld inspectie
en monstername van verpakkingshout van naaldhout met herkomst Portugal;
− Inspecties door de Douane op zendingen die voor Douanecontrole zijn geselecteerd;
− Signalering door derden.

8.2.1

Importinspecties verpakkingshout steenproducten uit China
Resultaten Nederland
De verplichte importinspectie voor steenproducten afkomstig uit China is ingesteld
voor de periode april 2013 - maart 2015, met mogelijkheid tot verlenging. Het aantal in Nederland geïnspecteerde zendingen en vondsten van verpakkingshout dat
niet conform ISPM15 van een merkteken is voorzien, is in tabel 8.1 weergegeven.
Zie voor toelichting op ISPM 15 de tekst van § 8.2.5. Opvallend is het grote aantal
vondsten in 2014 van de boktor Apriona germari, een quarantainewaardig insect.
Resultaten alle EU-lidstaten
In de periode april 2013 - maart 2014 zijn in de EU-lidstaten 5.200 zendingen geïnspecteerd, waarvan 106 (= 2%) niet conform ISPM15 voorzien waren van merktekens. Dit heeft geleid tot een voorstel om per april 2015 de verplichte importinspecties te continueren. Dit voorstel is eind 2014 aangenomen. Per april 2015 worden
drie nieuwe producten (leisteen, keramische tegels en plaatstaal) toegevoegd en
wordt het inspectiepercentage voor nieuwe en operationele producten verlaagd naar
minimaal 15%.
EU workshop
Medio april is in Wenen een workshop gehouden, waarbij de praktische uitvoering
van importinspecties uitvoerig aan de orde is geweest. Ook Nederland heeft hieraan
deelgenomen. De EU-lidstaten hebben aangegeven behoefte te hebben vaker dergelijke bijeenkomsten te organiseren.
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Foto 8.1

Importinspectie van verpakkingshout van blokken graniet opgetild door een vorkheftruck

8.2.2

Workshop verpakkingshout China
Naar aanleiding van wederzijdse notificaties verpakkingshout hebben China en Nederland gezamenlijk een bilaterale workshop georganiseerd. Deze technische workshop is in het voorjaar 2014 in Beijing georganiseerd met deelname van de centrale
en diverse regionale collegadiensten uit China en vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in China, PAV, NVWA en SMHV aan Nederlandse zijde. Het doel
van de workshop was beter inzicht te krijgen in de markeringsprogramma’s van
China en Nederland, inzicht te krijgen in elkaars inspectieprogramma’s en te bespreken wat er gezamenlijk kan worden ondernomen om het aantal notificaties naar
beneden te krijgen, met name door export van onbehandeld of frauduleus gemarkeerd verpakkingshout tegen te gaan. Er was vanuit China veel belangstelling voor
de Nederlandse presentaties en er ontspon zich aan de hand van de vragen een
levendige discussie. De Chinese presentaties, gaven ook weer aanleiding tot discussie over de systemen in Nederland. De volgende onderwerpen kwamen prominent
aan bod:
− Systemen van toezicht op behandelaars en producenten van verpakkingshout;
− Systeem van notificeren en de noodzaak van het tijdig notificeren;
− Toezicht op exportzendingen waar verpakkingshout bij betrokken is, een probleem voor beide partijen;
− Mogelijke onderwerpen voor verdere samenwerking;
− Technische missie van China naar Nederland in het voorjaar van 2015 als vervolg op deze workshop;
− Een gezamenlijke pilot om fraude met merktekens tegen te gaan.
Op de tweede dag van de workshop is een bezoek gebracht aan een bedrijf dat verpakkingshout behandelt. Dit bedrijf gebruikt zowel Chinees hout (met name populier) als geïmporteerd hout uit onder andere Nieuw-Zeeland. Het bedrijf heeft zowel
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een begassingskamer voor behandeling met methylbromide als een aantal cellen
voor hittebehandeling. Er worden voornamelijk speciaal op maat gemaakte kisten en
draagframes geproduceerd.

Foto 8.2

Bezoek van een behandelaar van verpakkingshout in Beijing.

8.2.3

Monitoring verpakkingshout door NVWA
Dit betreft de volgende onderdelen:
− monitoring van direct geïmporteerde partijen met verpakkingshout op locatie
van bestemming;
− Op circa zestig risicolocaties met import van natuursteen uit Azië wordt minimaal éénmaal per jaar het bedrijf en omgeving geïnspecteerd en worden aanvullende acties uitgevoerd, zoals het ophangen van vallen;
− Overige inspecties van geïmporteerd verpakkingshout, bijvoorbeeld inspectie en
monstername van verpakkingshout van naaldhout met herkomst Portugal.

Foto 8.3

Verpakkingshout uit Portugal met stempel én vondst nematode, dus niet correct behandeld.
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Inspecties directe import 2014.
Met de invoering van de verplichte importinspecties voor bepaalde soorten Chinees
natuursteen wordt de meest risicovolle productstroom aangepakt. Méér inzicht is
nodig of verpakkingshout van andere producten ook risicovol kan zijn. Het programma in 2014 was vooral gericht op nieuwe producten met mogelijk risicovol verpakkingshout. De volgende bronnen zijn benut:
− Europhyt, welke soorten goederen worden door andere EU-lidstaten onderschept;
− Onderscheppingen door de Douane, data voor productstromen die een nader
onderzoek behoeven;
− Uitworp uit het risicoprofiel in het douanesysteem DMF.
De in 2014 door de NVWA geïnspecteerde producten met verpakkingshout staan in
tabel 8.3. Bij zes zendingen ontbrak het merkteken. Bij een zending keramiek uit
Portugal ontbrak het merkteken en werd ook de nematode Bursaphelenchus fungivorus gevonden. Dit is de eerste vondst van deze nematode in verpakkingshout in
Nederland en een indicatie voor geen (correcte) behandeling.
Tabel 8.3

Monitoring directe import 2014.
Product
Keramiek; aardewerk, potten, tegels, etc.

Resultaten
1x geen stempel; herkomst China
1x geen stempel en vondst Bursaphelenchus fungivorus; herkomst Portugal

Meubels

Geen vondsten; meestal karton als verpakking en
zelden verpakkingshout

Badkameraccessoires; met name whirlpools

1x geen merkteken; herkomst Verenigde Staten

Tuinmachines

Geen vondsten

Machines en machineonderdelen

4x geen merkteken; herkomst China, Mexico,
Vietnam en Verenigde Staten

Inspecties risicolocaties natuursteen en omgeving.
Zestig locaties, waar natuursteen uit Azië is geïmporteerd, en de omgeving ervan
zijn in 2014 geïnspecteerd. Dit heeft geleid tot de vondst op een bedrijf van één
levend insect in stuwhout. Dit stuwhout was niet voorzien van merktekens of een
stempel. De zending was afkomstig uit India zonder vermelding van de handelaar.
Op dertig risicolocaties zijn vallen opgehangen voor Monochamus en de essenprachtkever. Dit heeft geleid tot de vondst van een uitheemse boktor zonder quarantainestatus: Trichoferus campestris. In totaal zijn 370 inspectiebezoeken uitgevoerd.
Overige inspecties.
In 2014 zijn 109 monsters genomen van verpakkingshout van naaldhout afkomstig
uit Portugal voor onderzoek op nematoden. Hiervan was één monster besmet met
Bursaphelenchus fungivorus. Het verpakkingshout van een deel van deze besmette
zending was niet voorzien van een merkteken. Voor de hele zending zijn maatregelen opgelegd. Dit is de eerste vondst van B. fungivorus in verpakkingshout in Nederland. Via andere EU-lidstaten is informatie verkregen dat verpakkingshout van
plaatstaal uit Turkije, met name stuwhout, risicovol kan zijn. Van plaatstaal uit India
was dit al bekend. Dit is mede aanleiding geweest om vanaf 1 april 2015 plaatstaal
uit China als te inspecteren product mee te nemen. Plaatstaal uit Turkije en India
wordt meegenomen in het programma monitoring 2015.
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Resultaten van monitoring verpakkingshout 2010 – 2014.
Aantal geïnspecteerde partijen;

Aantal afge-

Top 3 afge-

Top 3 lan-

Geen

(...) = aantal in-

keurde par-

keurd pro-

den met

merk-

Gevonden organis-

Jaar

spectie bezoeken

tijen

duct

afkeuringen

teken

men

2010

2.095 (1.107)

46 (2,20%)

Machines

India

34 (74%)

Natuursteen

China

2011

Overige

Suriname

NVWA: 2.748 (2.045)

NVWA: 46

Overige

China

NVWA: 32

3 x Ambrosia kevers

Douane: 68 partijen

Douane: 21

Natuursteen

VS

Douane: 21

uit India, geen Q-

Totaal: 2.816 partijen

Totaal: 67

Machines

India

Totaal: 53

organisme.

(2,4%)
2012

3 insecten;
Geen aaltjes
Geen Q-organisme.

(79%)

NVWA: 1.575 (1.275)

NVWA: 88

Natuursteen

China

NVWA: 63

A. glabripennis: 1x

Douane: 440 partijen

Douane: 57

Machines

VS

Douane: 57

Apriona germari: 16x

Totaal: 2.015 partijen

Totaal: 145

Overige

India

Totaal: 120

Monochamus: 2x

(83%)

Sinoxylon: 2x

(7,2%)

Cerambycidae: 3x
B. xylophylus: 1x
2013

NVWA: 2.433 (1609)

NVWA: 31

Natuursteen

India

NVWA: 25

A. glabripennis : 1

Douane: 300 partijen

Douane: 40

Potten,

Totaal: 2.733 partijen

Totaal: 71

Keramiek,

Indonesië

Douane: 40

Apriona germari : 1

Vietnam

Totaal: 65

(2,6%)

Kabelhaspels

Lamiini : 2

(92%)

Psacothea hilaris : 1

NVWA: 2.832 (1536)

NVWA: 14

Machines

China

NVWA: 10

Douane: beperkt

Douane: 1

Glaswerk

Vietnam

Douane: 1

rusticus, Sinoxylon en

aantal partijen

Totaal: 15

Potten,

VS

Totaal: 11

Magdalis) en 1x Bursap-

Totaal: 2.832 partijen

(0.5%)

Keramiek

(73%)

helenchus

Sinoxylon : 1
2014

3x insecten (Arophalus

fungivorus (= geen
PWN!)

Monitoring Agrilus planipennis (essenprachtkever).
De essenprachtkever Agrilus planipennis is sinds 2009 een quarantaineorganisme
voor de EU. In Noord Amerika en Rusland (regio Moskou) is deze prachtkever geïntroduceerd en richt daar grote schade aan in de essen. In de periode 2002 - 2014
heeft de kever in Noord-Amerika gezorgd voor afsterving van meer dan 130 miljoen
essen.

Foto 8.4

Essenhout met bast uit Oekraïne; risico voor introductie van de essenprachtkever.
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In 2014 is op dertig risicolocaties van verpakkingshout en haardhout een survey
uitgevoerd met speciale vallen (Purple Traps for Wood Borers, VS) met lokstof Manuka oil. In 2014 is de survey ook uitgevoerd op drie locaties met verwerking van
verpakkingshout als afvalhout en drie locaties met import van haardhout uit Oost
Europa. Op veertien locaties bevinden zich essen in de directe omgeving. De paarse
lijmvallen bleken onder Nederlandse natte omstandigheden hun plakkracht goed te
behouden. Gedurende de maanden juni en juli, waarin deze vallen zijn opgehangen,
zijn géén exemplaren gevonden van Agrilus planipennis. In 2015 wordt deze survey
voortgezet.
Monitoring Monochamus-soorten.
Boktorren van het geslacht Monochamus fungeren als vector voor het dennenhoutaaltje Bursaphelenchus xylophilus. In 2014 is een survey uitgevoerd naar Monochamus-soorten in Nederland op risicolocaties met import verpakkingshout en in
dennenbossen. In 2013 waren in België tijdens een landelijke survey op vier locaties
langs de Belgisch - Nederlandse grens exemplaren van Monochamus aangetroffen.
Hierbij werd een andere combinatie van vallen en lokstoffen gebruikt dan in Nederland. In 2014 is daarom in opdracht van de NVWA door de Stichting EIS (European
Invertebrate Survey) hernieuwd gekeken naar het voorkomen van Monochamus in
bos- en natuurgebieden in het grensgebied met België. In de periode augustus –
september 2014 zijn op tien locaties met dennenbos drie feromoonvallen per locatie
opgehangen. Op vijf locaties is een nieuw valtype (Cross Vane trap) met feromoon
(Gallopack 3D) gebruikt naast de eerdere gebruikte vallen (Witasek Bark Beetle
Trap, WBBT, met Galloprotect 2D). In de Cross Vane-vallen bleken duidelijk meer
kevers en meer boktorren aanwezig dan in de WBBT-vallen. In het grensgebied zijn
géén exemplaren gevonden van Monochamus-soorten.

Foto 8.5

Val Cross Vane met drie soorten lokstoffen.

In het duingebied Bergen-Schoorl, waar eerder een populatie van Monochamus galloprovincialis is aangetroffen, is op drie locaties een vergelijkend onderzoek uitgevoerd met beide valtypen. Per locatie is een Cross Vane-val en een WBBT-val opgehangen, in totaal zes vallen. Cross Vane-vallen bleken duidelijk meer kevervangsten
zoals Coleoptera Scolytinae (schorskevers) en Cerambycidae (boktorren) te bevatten dan de WBBT-vallen. In de periode tussen 13 augustus en 22 september zijn in
Cross Vane-traps 192 boktorren aangetroffen, waarvan 161 exemplaren van Monochamus galloprovincialis. In de WBBT-vallen waren 37 boktorren aanwezig, waarvan
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36 Monochamus. In geen van de Monochamus-exemplaren is het dennenhoutaaltje
Bursaphelechus xylophilus aangetroffen.
De NVWA heeft in de periode juli – oktober 2014 een gecombineerde Agrilus Monochamus survey uitgevoerd op dertig risicolocaties, verspreid over heel Nederland. Op alle locaties waren bedrijven met risicovol verpakkingshout of haardhout
aanwezig. Op tien locaties waren naaldboomsoorten in de directe omgeving aanwezig, de overige vallen zijn op locaties zonder naaldboomsoorten opgehangen. Op alle
risicolocaties is het nieuwe valtype gebruikt, Cross Vane-vallen met Gallopack 3D
(lokstof en feromoon). Op geen van deze risicolocaties is Monochamus gevonden.
Wel is op één locatie één exemplaar gevangen van Trichoferus campestris. Dit is een
uitheemse boktor, die ook in 2013 op enkele locaties is gevonden. Deze vondst wijst
er op dat in het verleden op risicolocaties mogelijk verpakkingshout is terechtgekomen dat onvoldoende behandeld was.
De survey-resultaten met de twee verschillende typen vallen laten zien dat er een
duidelijk verschil is in effectiviteit van het te gebruiken valtype in combinatie met
lokstof en feromoon. Cross Vane-vallen + Gallopack 3D bleken duidelijk meer vangsten van insecten te bevatten dan de WBBT + Gallopack 2D. Tevens bevestigt de
survey dat Monochamus in grote delen van Nederland afwezig is. In het duingebied
tussen Bergen en Schoorl zijn deze boktorren, net als tijdens eerdere surveys, wel
gevonden. Ze behoorden allen tot de soort M. galloprovincialis.
8.2.4

Inspecties door Douane
In 2014 is een start gemaakt met het structureel inrichten van inspecties van verpakkingshout door de Douane. Dit betreft zendingen die de Douane zelf heeft geselecteerd voor inspectie in de Douane Controle Loods, waarbij ook aanwezig verpakkingshout wordt beoordeeld. Met de inspecties door de Douane kunnen de productstromen waarbij verpakkingshout aanwezig is ook beter in beeld gebracht worden.
In 2014 is een beperkt aantal zendingen beoordeeld met als resultaat één afkeuring
vanwege het ontbreken van een correct merkteken.

8.2.5

Export verpakkingshout
Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. In de
wereldstandaard ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend
ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreidt. ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, opdat eventueel aanwezige schadelijke organismen worden gedood. ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld
dienen te worden, de methoden die hiervoor zijn toegestaan en de wijze waarop de
markeringen op deze producten dient te worden aangebracht. Dit merkteken dient
als bewijs dat het afdoende is behandeld en dat het verpakkingshout in orde is. De
behandeling van houten verpakkingen en stuwhout dient uitsluitend te geschieden
door middel van een hittebehandeling oftewel Heat Treatment (HT) 56°C gedurende
30 minuten, of door diëlectrische verwarming (DH) 60°C gedurende één minuut. Het
begassen met methylbromide (MB) is binnen Europa verboden, maar behandeld
verpakkingshout uit een land waar MB nog wel is toegestaan, wordt geaccepteerd.
Hout dat eenmaal is behandeld en gemarkeerd, is onbeperkt inzetbaar voor de handel met landen die ISPM 15 hebben geaccepteerd. Zendingen met hout conform
ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort of behandelcertificaat voor het hout nodig. Het merkteken dient daarom duidelijk, duurzaam en leesbaar aangebracht te worden.
In Nederland zijn deze internationale eisen verwerkt in het zogenaamde Handboek
SMHV. De Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV), opgericht door de
NVWA, beheert dit Handboek en geeft uitvoering aan het Markeringsprogramma in
Nederland. In het Handboek SMHV staan de nationale eisen vermeld waaraan een
bedrijf moet voldoen om geregistreerd te kunnen zijn bij de SMHV en verpakkingsPagina 116 van 155
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hout conform ISPM 15 te mogen behandelen en markeren. Certificerende instanties
en de Raad van Accreditatie zien hierop toe, terwijl de NVWA monitoringsinspecties
uitvoert en het markeringsprogramma audit. Ook behandelt de NVWA vragen over
afwijkende voorwaarden door andere landen of als er zendingen vast staan.
Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie met inbegrip van Zwitserland is ISPM 15 niet van toepassing. Voor Europese landen die geen lid zijn van
de EU geldt dat het verpakkingshout en stuwhout aan de eisen van ISPM 15 dienen
te voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in een van de EU-landen.
Onderscheppingen Nederlands verpakkingshout door diverse landen
Evenals in 2013 zijn vanuit een aantal landen lijsten ontvangen met notificaties over
verpakkingshout. In alle gevallen ging het om het ontbreken van het ISPM 15 merkteken. Naar de betrokken bedrijven is een aandachtsbrief verzonden, voor zover er
gegevens over de zending of het bedrijf beschikbaar waren en deze op een vestiging
van het bedrijf in Nederland betrekking hadden.
Over de notificaties die Nederland ontving uit China is uitgebreid gesproken tijdens
de workshop in China (Zie § 8.2.2).
8.3

Schors van Pinus-herkomst Portugal
Conform EU-regelgeving is de monitoring voor schors van Pinus uit Portugal in 2014
voortgezet. De NVWA heeft 52 monsters van aanhangend hout aan schors onderzocht op aanwezigheid van nematoden. In 23 monsters werd de nematode Bursaphelenchus fungivorus gevonden, een indicator voor herbesmettting in Portugal van
gestoomde schors. De vondsten zijn geen aanleiding geweest voor het opleggen van
maatregelen. Herbesmetting vindt plaats op schors met schimmels, waar de nematoden (ook Bursaphelenchus xylophilus; PWN) van leven. Vanaf 2015 neemt de
NVWA monsters van schors in plaats van aanhangend hout.

Foto 8.6

Aanvoer van schors per container.

8.4

Haardhout
De essenprachtkever (Agrilus planipennis, Emerald Ash Borer, EAB) komt in Rusland
in de omgeving Moskou voor en verspreidt zich langzaam op natuurlijke wijze. Niet
uit te sluiten is dat het insect in de buurlanden Wit-Rusland (Republiek Belarus) en
Oekraïne reeds aanwezig is. Voor essen-haardhout uit Wit-Rusland en Oekraïne is
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geen EU-regelgeving van kracht. Hierdoor is versnelde introductie van EAB in de EU
mogelijk. De EU-Commissie heeft lidstaten gevraagd de stroom van haardhout uit
Oost Europa in beeld te brengen. De NVWA heeft in 2014 voor haardhout uit Oost
Europa de volgende acties genomen:
− Via de Douane natrekken welke bedrijven in Nederlands haardhout afnemen en
hoe de logistiek van import en handel is georganiseerd;
− Natrekken op welke locaties in Nederlands haardhout wordt behandeld en opgeslagen;
− Nagaan of het drogen van haardhout afdoende is om gevaarlijke organismen te
elimineren;
− Ophangen van vallen voor essenprachtkever en Monochamus op drie locaties in
Nederland. Het feromoon voor Monochamus trekt ook insecten uit loofhout aan.
Een risicoanalyse heeft opgeleverd dat in gedroogd haardhout insecten kunnen overleven en zich verder kunnen verspreiden. Bij het drogen van haardhout in de schuur
zonder verdere opwarming van het haardhout (winddroog) kan het hout zes maanden opgeslagen blijven voordat afzet plaatsvindt.
In 2014 zijn op de vallen geen essenprachtkever of Monochamus gevonden. Uit de
verkregen informatie heeft de NVWA in Nederland tien bedrijven geselecteerd, waar
de organisatie vanaf begin 2015 inspecties uitvoert.
8.5

Overige houtproducten

8.5.1

Import hout
Een analyse van in 2014 in Nederlands geïmporteerd hout heeft de volgende resultaten opgeleverd:
− Import uit een beperkt aantal landen; Canada, Verenigde Staten, NieuwZeeland, Uruguay, Honduras, Chili en de Russische Federatie;
− Import loofhout: 185 zendingen (9%) en 2.865 ton (3%);
− Import naaldhout: 1.815 zendingen (91%) en 100.329 ton (97%);
− Meeste import van naaldhout is Larix, afkomstig van de Russische Federatie:
51.044 ton (51%);
− Meeste import van loofhout is Quercus, afkomstig van de Verenigde Staten:
1.597 ton (56%);
− Geen import van risicovol hout als houtdeeltjes en stammen met bast;
− Geen afkeuringen bij importinspecties.
Monitoring van de import van hout wordt gecontinueerd. Indien importen van risicovol hout in beeld komen worden hiervoor aanvullende acties genomen (zie ook bij
§ 8.5.2 ‘kerststerren met schors).

8.5.2

Houten decoratieproducten
Kledinghangers Action.
Een particulier vond in april 2014 in houten kleerhangers van de Action boormeel en
heeft dit bij de NVWA gemeld. Een inspecteur vond een levende larve die is gedetermineerd als boktor van de familie Cerambycinae. Dit is geen quarantaine organisme. Deze vondst laat zien dat een nadere analyse van risicovolle importstromen
van houtige producten aan de orde is. Dit wordt in 2015 verder opgepakt, ook vanwege de melding van import van kerststerren van loofhout met schors uit China.
Meubel van Action met dode boktor
Een particulier vond op 17 oktober 2014 in een plastic opbergkastje met lades van
de Action een dode boktor in een van de lades. De particulier heeft het kastje plus
boktor weggegooid maar wel een foto van de boktor gemaakt en deze doorgestuurd
naar de NVWA. Zeer waarschijnlijk gaat het om de boktor Psacothea hilaris. Deze is
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in Nederland vaker in verpakkingshout gevonden. Het is geen quarantaineorganisme. Het is wel een indicator dat verpakkingshout niet of niet correct is behandeld.
Kerststerren met schors:
Eind 2014 vond een inspecteur bij inspecties voor verpakkingshout op een bedrijf
een partij houten kerststerren met schors met als herkomst China (zie foto). In het
hout waren geen symptomen van schadelijke organismen te zien. Het hout is onderzocht door Naturalis en gedetermineerd als hout van een Pterocarya soort. Dit is een
waardplant van de essenprachtkever Agrilus planipennis. Conform EU-importeisen
had deze partij behandeld en voorzien moeten zijn van een fytosanitair certificaat.
De importeur was niet bekend met importeisen voor dit product. Het is aannemelijk
dat meer risicovolle houten producten worden geïmporteerd zonder dat de daarvoor
geldende importeisen bekend zijn. In 2015 wordt daarom bekeken hoe (nieuwe)
importstromen van risicovolle houten producten beter in beeld kunnen worden gebracht en welke aanvullende acties nodig zijn.

Foto 8.7

Houten kerststerren met schors.

8.6

Houtproducten - Meldingen burgers en bedrijven
Betrokkenheid en signalen van burgers, bedrijven en professionals zijn van groot
belang voor de NVWA. In 2014 zijn bij de NVWA totaal vijftien meldingen uit de
groene ruimte binnengekomen van aantastingen door insecten, nematoden en
schimmels waarvoor de NVWA actie heeft genomen. Hieronder vallen de reeds eerder beschreven vondsten, zoals de zwart-witte boktor in Almere en insecten in artikelen van de Action. Het signaleringsnetwerk wordt in 2015 verder opgezet in afstemming met organisaties in de groene ruimte.

8.7

Risico-organismen
Met verpakkingshout en houtproducten kunnen vooral schadelijke insecten en nematoden meeliften. De belangrijkste risico’s zijn in deze paragraaf beschreven.
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Apriona germari
Opvallend was het grote aantal vondsten van de quarantainewaardige boktorsoort
Apriona germari in 2014. In 19 partijen met verpakkingshout van steenproducten
herkomst China werd deze boktor gevonden. Een verklaring voor het grote aantal
vondsten in 2014 is niet bekend. De vondsten waren in 2014 niet beperkt tot enkele
merktekens zoals in 2012.
Agrilus anxius
Agrilus anxius is een kever die in Canada en de Verenigde Staten voorkomt en grote
schade kan veroorzaken bij niet-Amerikaanse berkensoorten. Via berkenstammen
met bast en houtdeeltjes van berk kan de kever in de EU worden binnengebracht.
Dit is aanleiding geweest voor de Europese Commissie om per oktober 2014 importeisen te stellen voor hout, houtdeeltjes, schors en snijtakken van Betula (met of
zonder blad).

Foto 8.8 -8.10 Agrilus anxius, volwassen exemplaar (links), larve met vraatgang (midden) en D-vormig
uitvlieggat op berk (rechts).

Agrilus planipennis
Uit onderzoek is gebleken dat de kever in Noord Amerika circa tien jaar aanwezig
moet zijn geweest, voordat de eerste vondst in 2002 bekend werd. Dit biedt mogelijkheden voor uitroeiing wanneer de kever na introductie met houtige producten in
een vroeg stadium wordt gevonden. Wanneer de kever via natuurlijke verspreiding
uit Oost Europa de EU binnenkomt, is de kans op uitroeiing veel kleiner.
De importeisen voor essenhout uit gebieden waar het organisme aanwezig is, zijn
per oktober 2014 aangescherpt. Zo is warmtebehandeling (HT; Heat Treatment) niet
meer toegestaan en moet de buitenste 2.5 cm van het hout worden verwijderd.
Aangezien bedrijven in Canada en de VS hierop nog niet zijn ingericht, wordt een
derogatie voor minder vergaande behandeling tot eind 2015 voorbereid.
In 2015 worden (nieuwe) importstromen van risicovol hout in beeld gebracht,
waarmee onder andere A. planipennis kan worden binnengebracht. Zie § 8.5.2
‘Kerststerren met schors’.
Bursaphelenchus fungivorus
In verpakkingshout afkomstig uit Portugal is dit aaltje in maart 2014 gevonden. Dit
is de eerste vondst in Nederland van dit aaltje in verpakkingshout. De vondst is een
indicatie voor geen of geen correcte behandeling van het verpakkingshout. Er zijn
daarom maatregelen opgelegd.
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9

Diagnostisch fytosanitair jaaroverzicht NRC

9.1

Inleiding
Dit jaar bevat het Rapport fytosanitaire signaleringen voor het eerst een Diagnostisch fytosanitair jaaroverzicht. Dit schetst als aanvulling op in de voorafgaande
hoofdstukken beschreven onderwerpen een beeld van de activiteiten van het Nationaal Referentiecentrum (NRC) van de NVWA. De technische en biologische expertise
van de specialisten van het NRC wordt ingezet ter ondersteuning van de fytosanitaire
signalering.
Binnen de NVWA is het NRC het kenniscentrum voor fytosanitaire organismen en
diagnostiek, vectoren en invasieve planten. De kennis van het NRC vormt de basis
van risicobeoordelingen en internationaal beleids- en advieswerk. Daarnaast heeft
het NRC in nauwe samenwerking met de afdeling Toezichtontwikkeling van de divisie
Landbouw & natuur (L&N) een rol in de aansturing van de laboratoria van de
keuringsdiensten en is partij in (inter)nationale onderzoeksprojecten. Op deze
manier levert het NRC een essentiele bijdrage aan de rol van de NVWA Divisie L&N
als NPPO (National Plant Protection Organization). Het NRC werkt met name in het
domein fytosanitair en in beperkte mate in het domein natuur.
Naast de inbreng van kennis voor de NPPO-rol van de divisie L&N, richt het NRC zich
op diagnostische activiteiten en de ontwikkeling, validatie en implementatie van detectie- en identificatiemethoden, met name voor quarantaineorganismen en organismen die nieuwe bedreigingen vormen.
Dit hoofdstuk heeft, anders dan de voorafgaande hoofstukken, de organismegroepen
als ingang. Het hoofdstuk geeft een doorsnede van diverse diagnostische onderwerpen: achtergrondinformatie over nieuwe vondsten, trends op het gebied van diagnostiek, nieuwe methoden en ontwikkelingen op onderzoeksgebied.

9.2

Algemeen
In 2014 zijn ruim 9000 diagnoses gesteld aan monsters voortkomend uit inspecties,
verificatiemonsters van andere laboratoria en directe inzendingen van bedrijven en
particulieren. Hierbij is een groot aantal verschillende organismen geïdentificeerd en
zijn veel verschillende gewassen getoetst (figuren 9.1 en 9.2). De grote diversiteit
van organismen en gewassen maakt het diagnosewerk zeer divers. Routinematige
verrichtingen komen hierbij slechts zeer beperkt voor.

Overzicht uitgevoerde diagnoses 2014
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Overzicht van aantallen diagnoses, verschillende organismen en gewassen.
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Aan diagnoses worden steeds hogere eisen gesteld, waarbij gevalideerde (indien
aanwezig) toetsen toegepast moeten worden in verband met accreditatie- en protocolverplichtingen. Daarnaast zijn er steeds meer toetsen beschikbaar. Hierdoor worden diagnoses steeds complexer en tijdrovender.

Categorieën monsters

Laboratorium

Particulieren
Uitroeiing

Oriëntatie
(’oog en oor’)

Vrijwaring
(Export)

Monitoring
(Fytobewaking)

Wering
(Import)

Figuur 9.2

Categorieën monsters.

9.3

Bacteriologie

9.3.1

Vondst van Xylella fastidiosa op Coffea spp.
Een opmerkelijke vondst was die van Xylella fastidiosa (Xf) in Coffea (Bergsma-Vlami
et al., 2015). Xylella fastidiosa (IAI in richtlijn 2000/29/EC) is een bacteriesoort die
tot voor kort niet aanwezig was in Europa. De bacterie kwam voor op de Amerikaanse continenten en Taiwan. Xylella fastidiosa heeft een zeer brede waardplantenreeks,
waaronder grassen en bomen, maar is vooral bekend als schadelijk organisme in
Citrus, Vitis, steenvruchten (Prunus) en Coffea spp. Xylella fastidiosa koloniseert na
infectie op systemische wijze het xyleem- (houtvaten) van de plant. De belangrijkste
manier voor verspreiding van Xf over grote afstand is met besmet plantmateriaal.
Over kortere afstand wordt Xf vooral op natuurlijke wijze verspreid door xyleemvoedende insecten die zich voeden met sappen uit de houtvaten (EFSA, 2015), maar
Xf kan ook mechanisch worden overgedragen, bijvoorbeeld via snoeien. Opname van
Xf door de insecten is zeer effectief en erg snel. De bacterie kleeft aan de monddelen
en kan direct weer op een volgende plant worden overgedragen bij een volgende
voeding. De meeste potentiële vectoren overwinteren in Nederland en de rest van
Europa vermoedelijk als ei (EFSA, 2015). Omdat Xf niet wordt overgedragen via de
eitjes, zal Xf zich in Nederland vermoedelijk minder snel verspreiden dan in Amerika
(vooral Midden- en Zuid-Amerika) omdat elk voorjaar vectorpopulaties opnieuw geinfecteerd moeten raken om de bacterie over te kunnen dragen.
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Er zijn verschillende symptomen bekend die veroorzaakt kunnen worden door Xf.
Afhankelijk van de waardplant kan de ziekte zich daardoor op verschillende manieren
openbaren. Omdat de bacterie een vaatweefselpathogeen is die het xyleem koloniseert en daarmee transport van water en oplosbare minerale voedingsstoffen blokkeert, komt een infectie met Xf in het algemeen tot uiting door verdorring, verschroeiing (scorching), bladverwelking, en uiteindelijk plantsterfte. Plotselinge gedeeltelijke bruine afsterving van bladeren, bruinverkleuring van bladranden en de
uiteinden van bladeren horen ook tot de symptomen. Latente infecties / symptoomloze waardplanten komen echter vaak voor.
Xylella fastidiosa is vooral bekend in warmere regio’s (Midden- en Zuid-Amerika).
Lage wintertemperaturen zijn mogelijk een beperkende factor voor vestiging van Xf,
maar het organisme komt in Noord-Amerika ook in Canada voor waar de winters
kouder zijn dan in Nederland. Vermoedelijk kan de bacterie zich daarom in Nederland vestigen. Veel schade wordt echter niet verwacht vanwege de relatief lager
zomertemperaturen in Nederland. Er worden meerdere Xf ondersoorten onderscheiden (fastidiosa, pauca, multiplex en sandyi) die (deels) verschillen in waardplantenreeks. Binnen de soort (Xf) zijn er verschillende stammen die waardplant-gebonden
zijn of een voorkeur hebben voor een bepaalde waardplant.
9.3.2

Ralstonia solanacearum in de glastuinbouw
Het pathogeen en zijn karakteristieken
Wereldwijd is Ralstonia solanacearum (Rs) één van de meest bekende bacteriën die
ziekten bij planten veroorzaakt. De potentiële schade door deze ziekte is erg groot.
Een belangrijk aspect van deze bacterie is dat (irrigatie)water een grot rol speelt in
de verspreiding van de ziekte. Ralstonia solanacearum is een bacteriesoort met een
grote diversiteit die zeer veel plantensoorten kan aantasten. In veel gevallen leidt
een aantasting uiteindelijk tot plantsterfte. Er is zoals bij veel bacteriesoorten geen
manier voorhanden om geïnfecteerde planten curatief te behandelen om de ziekte te
bestrijden. Bestrijdingsmaatregelen tegen deze ziekte zijn van preventieve aard of
richten zich op vernietiging van besmet plantenmateriaal en inperking door quarantaine.
Diversiteit en gerelateerde risico’s
Niet alleen de genetische diversiteit, maar ook de biologische diversiteit binnen de
soort is erg groot. Op basis van genetische (DNA) kenmerken kunnen varianten binnen de soort teruggeleid worden naar hun oorsprongsgebied. Recent is er een nieuwe taxonomische indeling voorgesteld om de huidige soort (Rs) op te delen in drie
nieuwe soorten. Thans bestaat er een objectieve, vrij simpel te bepalen genetische
indeling in sequevars (I t/m IV) binnen de huidige soort. De Europese fytosanitaire
regelgeving gaat echter nog uit van een eerdere indeling van Rs op basis van biovars
en rassen, die wat diagnostische karakterisering betreft in sommige gevallen arbeidsintensief is. Daarnaast is deze karakterisering sterk afhankelijk van specifieke
fytobacteriologische expertise en specifiek biologisch materiaal (bioassay rassen en
voedingsbronnen). Deze laatstgenoemde indeling wordt nog steeds gehanteerd binnen de EU-regelgeving voor specifieke diagnose, dieper dan het soortniveau. Ook de
risicoclassificatie en de daarmee gepaarde quarantainestatus zijn gebaseerd op de
laatstgenoemde biologische (ras)indeling. De indeling is als volgt. Ras 1 en 3 van Rs
hebben een IIAI-status terwijl Ras 2 een IAI-status heeft. Ras 3 is aangepast aan
gematigde klimaatsomstandigheden en komt endemisch voor in Nederland, waarbij
de aardappelkolom wordt vrijgehouden (zie hoofdstuk 5). De twee andere soorten
komen niet voor in Nederland. Er zijn in Nederland enkele malen vondsten in diverse
kasgewassen gedaan van ras 1 van Rs die terug te leiden waren naar importen van
teeltmateriaal uit tropische (veelal Aziatische) gebieden. Er zijn vondsten geweest in
onder andere Anthurium, Begonia en Curcuma. De laatste twee keren (2001 en
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2007) werd de ras 1-variant van Rs aangetroffen in (geïmporteerde knollen van)
Curcuma.
Recente vondsten, diagnostiek en maatregelen
In de zomer van 2014 werd in de survey gericht op Rs in kasgewassen wederom een
vondst gedaan van Rs in Curcuma op een tweetal potplantenbedrijven. In hoofdstuk
3 is de aanpak van deze vondst uitgebreid beschreven. Er was tevens een vondst
van Rs, ras 1 in de tomatenteelt (vruchtproductie). Zie voor een verdere beschrijving
van deze vondst hoofdstuk 4.
9.3.3

Survey Erwinia’s in bloembollenteelt
In de Nederlandse bloembollenteelt vormen (nat)rot-veroorzakende bacteriën al
langer een probleem. Ziektebeelden als zachtrot, witsnot of stengelnatrot worden
toegeschreven aan bacteriën uit de Erwinia-groep. Deze bacteriën kunnen vooral
schade veroorzaken onder voor de plant ongunstige omstandigheden. Bacteriën uit
de Erwinia-groep zijn wereldwijd verspreid en in Nederland zeer algemeen voorkomend. Deze groep van zogenaamde pectinolytische Erwinia’s omvat de volgende
bacteriën die relevant zijn voor bol- en knolgewassen: Erwinia carotovora subsp.
atroseptica, Erwinia carotovora subsp. carotovora, Erwinia carotovora subsp. brasiliensis, Erwinia carotovora subsp. wasabiae en Erwinia chrysanthemi. Erwinia chrysanthemi is in 2005 taxonomisch heringedeeld en vormt nu het geslacht Dickeya,
met daaronder zeven nieuwe soorten. De overige genoemde Erwinia’s zijn ingedeeld
in een nieuw geslacht Pectobacterium. De oude en nieuwe naamgeving is te vinden
in tabel 9.1.

Tabel 9.1

Oude en nieuwe naamgeving pectinolytische erwinia’s.
Oude naam

Nieuwe naam

Erwinia carotovora subsp. atroseptica

Pectobacterium atrosepticum

Erwinia carotovora subsp. carotovora

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum

Erwinia carotovora subsp. brasiliensis

Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense

Erwinia carotovora subsp. wasabiae

Pectobacterium wasabiae

Erwinia chrysanthemi

Dickeya paradisiaca
Dickeya dianthicola
Dickeya chrysanthemi
Dickeya zeae
Dickeya dieffenbachia
Dickeya dadantii
Dickeya solani

Alleen de bacterie Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (nu Dickeya dianthicola),
heeft een quarantainestatus binnen de EU en is een quarantainebacterie op anjer
(Dianthus sp.). Omdat de andere Erwinia’s geen quarantainestatus hebben is in de
bloembollenteelt nooit structureel uitgezocht welke (nat)rot-veroorzakende bacteriesoorten in Nederland precies de problemen veroorzaken. Binnen de aardappelteelt is
dit eerder al wel gedaan. Omdat er discussie is over de schadelijkheid van de verschillende nieuwe bacteriën gaande, is in 2014 besloten om te starten met een inventarisatie. Er is een survey uitgevoerd onder telers van Hyacynthus, Zantedeschia
en Tulipa. Het betrof een visuele inspectie op symptomen, en indien die werden
waargenomen zijn monsters ingestuurd en onderzocht. Er zijn in totaal 75 symptomatische monsters ingestuurd. Hieruit werden uit Zantedeschia bij 43 monsters Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum en uit Hyancinthus bij 8 monsters
Dickeya solani geïsoleerd. Details zijn weergegeven in tabel 9.2. Bij 22 monsters
werden geen pectinolytische Erwinia’s geïsoleerd
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Aantal positieve monsters per bolgewas voor Dickeya solani en Pectobacterium carotovorum
subsp. carotovorum (survey 2014/2015).
Gewas

9.3.4

Dickeya solani

P.c. subsp. carot

negatief

overig

Eindtotaal

Hyacinthus

8

0

16

1

25

Tulipa

0

0

1

0

1

Zantedeschia

0

43

5

1

49

Eindtotaal

8

43

22

2

75

Onderzoek Candidatus ‘Liberibacter solanacearum’
Wereldwijd wordt de bacterie Candidatus ‘Liberibacter solanacearum’ (Clso) aangemerkt als een opkomende ziekte (‘emerging disease’) die aanzienlijke schade kan
veroorzaken in waardplanten (Tjou-Tam-Sin N., 2011). Clso is momenteel niet in de
EU gereguleerd maar is wel benoemd op de A1 lijst van EPPO5, evenals de belangrijkste vector Bactericera cockerelli (zie § 5.5.2 voor meer informatie).
Initiatie en integratie van het onderzoek
Sinds CLso in 2008 aangetroffen werd in wortelen in Finland, is binnen Europa het
onderzoek opgestart aan deze ziekteverwekker en de ziekten die deze veroorzaakt
bij aardappel, wortel en selderij (Apium graveolens). Aanvankelijk betrof het nationaal onderzoek. In latere jaren is het onderzoek in meerdere landen verenigd om de
efficiëntie van inputs en toepasbaarheid van de resultaten te vergroten. In 2010
werd in EPPO-verband een PRA uitgevoerd naar CLso en de vector. In 2012 is er in
Europees verband een EUPHRESCO-project gestart naar de epidemiologie en diagnostiek van de ziektecomplexen geassocieerd met CLso, onder de naam PHYLIB,
waarin het NRC deelneemt.
Gewassen, vectoren en vóórkomen
In de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland waren de ziekten ‘Zebra chip’ bij aardappel en ‘Vergelingsziekte’ bij tomaat bekend sinds het laatste decennium van de vorige eeuw. In de VS en Midden-Amerika waren sinds de laatste twee decennia van de
vorige eeuw meldingen van een vergelingsziekte bij gewassen van de Solanaceae die
toen strikt werd toegeschreven aan de vector (Bactericera cockerelli), een bladvlo
die zich op die planten voedt. Na de vondst van CLso in wortelen in Finland, werd
CLso ook aangetroffen in Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk. In
Afrika werd CLso ook in wortelen aangetroffen in Marokko. In Spanje werd selderij
als nieuwe waardplant van CLso gevonden. In Finland, Noorwegen en Zweden werd
als vector het insect Trioza apicalis gevonden en in Spanje het insect Bactericera
trigonica. In Frankrijk werd een mogelijke associatie voor overdracht van de ziekte
gelegd met wortelzaad en T. apicalis.
Haplotypen
Binnen de bacteriesoort (CLso) is er een opdeling te maken in de haplotypen A tot
en met E6. De haplotypen A en B komen voor in de Verenigde Staten en in NieuwZeeland. Haplotype C komt voor in Finland, Noorwegen, Zweden en mogelijk in
Frankrijk. Haplotype D komt voor in Spanje en mogelijk in Frankrijk, en haplotype E
komt voor in Spanje.

5

6

De A1 lijst van EPPO betreft schadelijke organismen die niet binnen de EPPO-lidstaten vóórkomen. (De A2 lijst
betreft schadelijke organismen die wel voorkomen binnen de EPPO-lidstaten. De EPPO status is een advies aan de
EPPO-lidstaten
Onderverdeling op grond van genetische verschillen
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Overdrachtswijze
Vectoren (zie hiervoor) zijn van cruciaal belang in de overdracht en verspreiding van
CLso. Bij planten uit de familie van de Solanaceae is overdracht van CLso via zaad
vrijwel uitgesloten op grond van ervaringen in de VS en Nieuw-Zeeland.
Latere onderzoeksresultaten uit Spanje laten zien dat zaadoverdracht van CLso bij
wortelen mogelijk is. Resultaten van onderzoek in Spanje waar de ziekte en een
vector voorkomen, geven een indicatie van mogelijke overdracht van CLso bij wortelen via zaad. Er werd in een fytosanitaire onderzoekskas met hoog inperkingsniveau
een lage overdracht van CLso waargenomen in zaailingen gekweekt uit zaad van een
ziek wortelgewas zonder dat het vectorinsect aanwezig was. De melding van een
vondst van CLso in wortelen in Marokko is een indicatie voor een correlatie met de
Spaanse onderzoeksresultaten. Redenatie over mogelijke overdracht van CLso via
wortelenzaad geeft aanleiding tot de fundamentele vraag waarom de verspreiding
van haplotypen over de wereld niet homogener is. Zaad van wortelen gaat immers
de hele wereld over. Onderzoek in Finland wees uit dat haplotype C van CLso artificieel en ook in praktijksituaties overgedragen kan worden van wortel naar aardappel.
Gemeld werd dat aardappelopslagplanten met een infectie van CLso aangetroffen
zijn in wortelvelden met een zware besmetting van CLso en grote populaties van het
vector-insect T. apicalis. In deze specifieke gevallen was er geen verdere verspreiding naar nevenstaande aardappelplanten (of andere Solanaceae) opgetreden.
Toetsimplementatie, collectie en survey
In 2009 is een survey gestart naar het voorkomen van CLso in tomaat. Sinds 2010 is
de survey uitgebreid naar wortelen en vector-insecten van CLso. De survey richt zich
in eerste instantie op visuele inspecties. Verdachte planten worden naar het NRC
gestuurd voor toetsing en diagnose. In de surveys tot aan 2014 zijn geen besmettingen van CLso binnen Nederland geconstateerd. In twee inzendingen wortelplanten
van een Nederlands zaadproductiebedrijf met vestigingen in twee verschillende EUlidstaten, werd in beide gevallen CLso vastgesteld.
Binnen het NRC is sinds 2012 in het kader van het bovengenoemde EUPHRESCO
project gewerkt aan het opbouwen van een referentiecollectie van CLso en de implementatie en validatie van (moleculaire) toetsmethoden om infecties met CLso in
planten en insecten vast te kunnen stellen. Op basis van het methodeonderzoek
uitgevoerd door het NRC en onderzoek in Spanje is er in EPPO verband een concept
diagnostische standaard opgesteld voor CLso. Deze concept standaard is momenteel
nog in landenconsulatatie. Van besmet plantenmateriaal, in 2012 ontvangen van
onderzoekers van de United States Department of Agriculture (USDA), werd in de
fytosanitaire quarantainekas een levende CLso-collectie in tomaten en aardappelplanten opgezet.
9.4

Entomologie

9.4.1

Vondsten algemeen
In totaal heeft het vakgebied Entomologie in 2014 ruim 3.700 monsters ontvangen.
Onder de gevonden organismen bevonden zich ruim 90 soorten die nog niet eerder
bij de NVWA waren binnengekomen. Dit is onder meer het gevolg van specifieke
surveyopdrachten, zoals die op niet-inspectieplichtige groente en fruit, nietgereguleerde importstromen sierteelt, een algemene survey in de sierteelt en diverse surveys/inspecties op verpakkingshout (totaal aantal surveymonsters is 15% van
het aantal inzendingen van Entomologie). Een kwart van de hiervoor genoemde inzendingen is door inspecteurs ter eigen oriëntatie ingezonden. In deze monsters
werden regelmatig niet eerder gevonden organismen aangetroffen. Van deze nieuwe
vondsten zijn zeer beknopte risicoinschattingen gemaakt, en van de vijftien meest
risicovolle ervan worden uitgebreidere risicoinschattingen gemaakt (de zogenaamde
quickscans). In hoofdstukken 3 en 4 zijn enkele daarvan nader besproken.
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Regelmatig worden in monsters organismen gevonden, die niet alleen nieuw zijn
voor de NVWA, maar ook nieuw voor de wetenschap. Het organisme is nog niet als
aparte soort beschreven. Zo zijn recent zeven nieuwe soorten beschreven van de
micromot van het geslacht Leucinodes uit Afrika (Mally et al., 2015). Voor deze publicatie heeft de auteur mede gebruik gemaakt van de insectencollectie van de
NVWA waarbij bleek dat bij importen uit afgelopen jaren van Capsicum en Solanum
melongena maar liefst drie van deze nieuwe soorten zijn gevonden. Voorheen werden deze voor Leucinodes orbonalis gehouden, een soort die naar nu blijkt, alleen in
Azië voorkomt. Leucinodes orbonalis is in het verleden enige tijd Q-waardig geweest
vanwege het risico voor de aubergineteelt in Europa. Andere voorbeelden van vondsten van onbeschreven soorten zijn diverse vondsten van wortelwolluis. Zo is er nog
een onbeschreven soort die gevonden is op Ficus cyathistipula, F. lyrata en Dieffenbachia. Alle vertegenwoordigers van de familie Rhizoecidae kunnen als look-a-likes
van elkaar worden beschouwd, omdat ze er allemaal vrijwel hetzelfde uitzien. Deze
soort kon echter met zekerheid als nieuw worden beschouwd doordat de wereldspecialist Ferenc Kozar aangaf deze nog nooit eerder te hebben gezien. Verder werd in
2014 een onbekende wittevlieg gevonden op Gaultheria uit Noord-Amerika, behorend tot het genus Trialeurodes, die waarschijnlijk eveneens een onbeschreven soort
is. Preparaten met poppen zijn gezonden aan Ray Gill, een specialist van de California Department of Food and Agriculture, om te vergelijken met beschreven soorten.
9.4.2

Nieuwe vondsten in verpakkingshout
Behalve houtborende en houtbewonende insecten komt met verpakkingshout van
buiten de EU een aantal insecten als verstekeling mee die verpakkingshout als
schuilplaats gebruiken. De aanwezigheid van deze organismen hoeft er niet op te
duiden dat de behandeling niet conform ISPM 15 is uitgevoerd, deze kunnen er immers later in terecht zijn gekomen. Voorbeelden van recente onderscheppingen zijn
exemplaren van Leiobunum, Vespa bicolor, Erthesina fullo en Acanthocoris scaber uit
China. Fytosanitaire risico’s van intercepties van dit type verstekelingen zijn gering,
maar deze introducties vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Verpakkingshout kan daarmee een belangrijke pathway zijn van nieuwe uitheemse organismen.
Leiobunum sp.
De reuzenhooiwagen Leiobunum sp. (foto 9.1) is een nog onbeschreven soort die
afgelopen jaren in toenemende mate in West-Europa wordt gevonden. De eerste
interceptie op verpakkingshout uit China vond eind 2013 plaats. De reuzenhooiwagen is een dier met uitzonderlijk lange poten. Deze poten kunnen 80 tot 90 mm lang
worden en dragen een ongedeeld lichaam van slechts 4,0 tot 6,4 mm lengte. Dit
lichaam is vrijwel zwart van kleur, maar vooral bij het vrouwelijke dier zijn er gewoonlijk vuilwitte tot lichtbruine vlekken te zien.

Foto 9.1 - 9.2 Cluster van reuzenhooiwagens Leiobunum (links) en detail van het kopstuk van een volwassen
exemplaar (rechts) (bron NVWA).
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In 2004 werd de reuzenhooiwagen (Leiobunum sp.) voor het eerst in Europa gevonden op een dijk in de omgeving van Nijmegen. Een jaar later zaten er honderden
exemplaren in dezelfde omgeving op muren van een oude steenfabriek. Vanaf 2006
volgden vondsten in Duitsland. De herkomst is nog niet duidelijk en het betreft mogelijk een geïntroduceerde soort. In 2014 zijn ze tientallen keren aan de onderzijde
van houten kratten met sierstenen uit China aangetroffen. Vooral in het rivierengebied en in de buurt van risicolocaties in Nederland komt deze soort in grote aantallen
voor. Deze reuzenhooiwagen leeft van diverse soorten kleine prooien, maar vormt
fytosanitair geen risico.
Vespa bicolor
Een levende koningin van de hoornaarsoort Vespa bicolor (black shield wasp; lengte
23 mm) werd tijdens een inspectie aangetroffen in een opslagplaats van natuursteenproducten, afkomstig uit China. Het lijkt hier om een ontsnapping te gaan van
deze hoornaar uit een container afkomstig uit China. Dit is een eerste gerapporteerde vondst van deze soort buiten haar oorsprongsgebeid. Vespa bicolor is een hoornaarsoort die algemeen voorkomt in Azië (China, India, Zuidoost-Azië). Net als de al
in Europa uit China geïntroduceerde verwante soort Vespa velutina zijn de vestigingskansen in Europa groot. Intercepties van hoornaars zijn tot dusverre niet bekend. Werksters van beide soorten leven van allerlei insecten en roven de larven van
honingbijen uit het nest en vormen daarmee een potentiële bedreiging van bijenvolken. Zowel Vespidae als Apidae zijn gereguleerde organismen in de Verenigde Staten
sinds 2013. De risico’s voor Nederlandse bijenhouders zijn echter onduidelijk, omdat
deze soort kleiner is dan de Europese gewone hoornaar, Vespa crabro. De gewone
hoornaar lijkt in de regel in kleinere aantallen voor te komen dan de Aziatische soorten en geeft hierdoor waarschijnlijk minder overlast.
Wantsen
Van beide wantsensoorten Erthesina fullo (Thunberg, 1783) (Pentatomidae) en
Acanthocoris scaber (Linnaeus, 1763) (Coreidae) is een exemplaar gevonden in verpakkingshout uit Shandong, China (CN019HT37 respectievelijk CN-37085-HT). Beide
wantsensoorten komen algemeen in China voor, zijn polyfaag en gaan in de herfst
op zoek naar schuilplaatsen (gebouwen, materialen) om te overwinteren. Acanthocoris scaber leeft op kruidachtige planten, E. fullo op bomen en struiken, waaronder
vruchtbomen. Erthesina kan schade veroorzaken aan diverse vruchten, maar is minder schadelijk dan de verwante schildwants Halyomorpha halys (Pentatomidae), een
soort die invasief is in Europa, ook met een grote waardplantreeks en schadelijk voor
vruchtbomen.
9.5

Mycologie

9.5.1

Nieuwe bladvlekkenziekte in maïs
In 2013 werd er vanuit de praktijk melding gemaakt van een tot dan toe onbekende
bladvlekkenziekte in maïs. Het ziektebeeld begint met kleine waterige plekjes in de
bladeren, die alleen met doorvallend licht goed waarneembaar zijn. Deze plekjes
kleuren vervolgens donker, maar houden een lichte, waterige rand. Bij veldbezoek in
Friesland heeft het NRC op diverse percelen monsters verzameld en in het laboratorium onderzocht. Ook andere, aan het NRC gezonden monsters met vergelijkbare
ziektebeelden zijn onderzocht. Het NRC heeft bij deze onderzoeken in geen van de
monsters bekende ziekteverwekkende schimmels of bacteriën aangetroffen. Wel
werden in alle monsters Epicoccum-soorten aangetroffen. Van deze schimmels is niet
bekend dat ze planten kunnen aantasten. In de praktijk wordt intussen gesproken
van Phoma-bladvlekkenziekte. Vanuit de literatuur is een Phoma zeae-maydis bekend, synoniem van Peyronellaea zeae-maydis, die bladvlekken in maïs kan veroorzaken. Deze schimmel komt echter voor zover bekend alleen voor in Noord- en ZuidAmerika en in Afrika.
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In 2014 trad hetzelfde ziektebeeld opnieuw op, en ook uit in dat jaar onderzochte
monsters werden geen bekende ziekteveroorzakende schimmels of bacteriën geïsoleerd. In deze monsters werden, net als in 2013, regelmatig schimmels van het geslacht Epicoccum aangetroffen. Om de eventuele rol van deze Epicoccum-soorten bij
de ontwikkeling van dit ziektebeeld vast te stellen, is er in het najaar van 2014 en
kasproef opgezet, waarin uit ontsmet zaad opgekweekte maïsplanten zijn besmet
met verschillende isolaten van de door het NRC aangetroffen Epicoccum-soorten.
Tevens is een deel van de planten besmet met Peyronelleae zeae-maydis. Alleen de
met P. zeae-maydis besmette planten ontwikkelden bladvlekken, die echter niet
overeenkwamen met de in de praktijk waargenomen symptomen. Geen van de met
Epicoccum besmette planten vertoonde symptomen. De oorzaak van de bladvlekken
is nog niet bekend. Wel is duidelijk geworden dat de aangetroffen Epicoccum-soorten
niet verantwoordelijk zijn voor het ziektebeeld. Ook Peyronelleae (Phoma) zeaemaydis is niet verantwoordelijk voor de waargenomen aantasting. Het onderzoek
naar de veroorzaker van deze aantasting wordt in het komende groeiseizoen voortgezet.
9.5.2

Phytophthora-soorten in zeegras
In 1985 en 1999 werd Phytophthora geïsoleerd uit zieke plantendelen en rottende
zaden van groot zeegras, Zostera marina, afkomstig van twee verschillende locaties
in de Grevelingen op ongeveer 25 kilometer van elkaar. Zowel de populatie van
groot zeegras (Z. marina) als de populatie van klein zeegras (Z. noltii) is in de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Mogelijk hebben de gevonden Phytophthora-soorten
daarbij een rol gespeeld. In de Zeeuwse delta is op dit moment geen groot zeegras
meer te vinden. Genetische analyse leert dat isolaten uit de Grevelingen tot twee
verschillende soorten behoren. De ene soort is geïdentificeerd als Phytophthora inundata, een soort die bekend is van zoetwatergebieden in heel Europa, maar nooit
eerder was aangetroffen in zoutwaterplanten. De tweede soort is nieuw voor de wetenschap en is onlangs wetenschappelijk beschreven onder de naam Phytophthora
gemini (Man in 't Veld et al., 2011).
Omdat zeegrassoorten ecologisch van grote waarde zijn, is een aantal jaren geleden
een programma gestart met als doel om Z. marina te herintroduceren in het Nederlands waddengebied. Daartoe wordt zaad gewonnen in een donorveld in het Duitse
waddengebied, bij het eiland Sylt.
Naar aanleiding van de publicatie in het blad ‘De Levende Natuur’ in 2012 (Man in ’t
Veld & Meffert, 2012), waarin melding is gemaakt van het voorkomen van Phytophthora-soorten in zeegras, heeft één van de in dit herintroductieprogramma betrokken
partijen contact met NRC opgenomen, en zijn zorgen geuit. Vervolgens heeft NRC
diverse zeegrasmonsters onderzocht, en het blijkt dat in de donorpopulatie beide
bovengenoemde Phytophthora-soorten aanwezig zijn. Er werd bovendien nog een
Halophytophthora-soort aangetroffen.
In de zeegrasmonsters uit het Nederlandse waddengebied werden geen Phytophthora-soorten gevonden.
Omdat alle ons bekende Phytophthora-soorten plantenziekten kunnen veroorzaken,
is nader onderzoek opgestart, in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen, en het NIOZ in Yerseke, om de rol van deze organismen in zeegrasvelden te
onderzoeken. Behalve in de donorpopulatie van Sylt zijn intussen dezelfde of zeer
nauw verwante Phytophthora- en Halophytophthora-soorten aangetroffen in Z. marina zaden van diverse herkomst, zoals Denemarken, Zweden en de Verenigde Staten.

9.5.3

EUPHRESCO-project SENDO (wratziekte)
In 2012 startte een internationaal EUPHRESCO-project rondom aardappelwratziekte
(EU IAII). Deelnemers waren onder meer afkomstig uit Duitsland, Polen, België,
Bulgarije, Litouwen en Rusland. Doel van het project was tweezijdig. Enerzijds uniformeren van de biotoets die gebruikt wordt voor fysiodeterminaties, anderzijds het
Pagina 129 van 155

FYTOSIGNALERING 2014

DIAGNOSTISCH FYTOSANITAIR JAAROVERZICHT

ringtesten van PCR-toetsen die al eerder ontwikkeld waren. Het NRC is samen met
de Duitse collega’s van het Julius Kühn-Institut in Kleinmachnow trekker van dit
project dat in mei 2015 afloopt.
Tabel 9.3

Reactie van aardappelrassen op infectie met fysio 6(O1) van Synchytrium endobioticum.
Laboratoria
Aardappelras

IHAR-PL
1)

wv
Talent

Logo

Gawin

Transit

1)

Tabel 9.4

HLB-NL

JKI-DE

ILVO-BE

PPS-BG

v

wv

v

wv

v

wv

v

wv

v

rep1

9

0

0

0

6

0

6

0

0

0

rep2

10

0

0

0

8

0

4

0

0

0

rep3

10

0

1

1

5

0

2

0

0

0

rep1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wv = weinig vatbaar, geen wratvorming; v = wratvorming

Reactie van aardappelrassen op infectie met fysio 18(T1) van Synchytrium endobioticum.
Laboratoria
Aardappelras

IHAR-PL
wv

Talent

Logo

Gawin

Transit

1)

1)

HLB-NL

JKI-DE

ILVO-BE

PPS-BG

v

wv

v

wv

v

wv

v

wv

v

rep1

1

9

2

2

0

9

3

7

2

5

rep2

0

10

3

3

0

7

0

4

0

8

rep3

0

10

1

8

0

7

6

3

0

3

rep1

9

0

0

0

5

0

0

0

1

2

rep2

10

0

0

0

2

0

0

0

-

-

rep3

10

0

0

0

3

0

0

0

0

0

rep1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rep2

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

rep3

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

wv = weinig vatbaar, geen wratvorming; v = wratvorming

Voor het biotoets-werk werd een zogenaamde Test Performance Study (TPS) uitgevoerd met de Glynne-Lemmerzahl-methode, gebruik makend van een set van onderscheidende rassen (‘differential cultivars’). Differential cultivars worden gebruikt om
fysiodeterminaties uit te voeren. Afhankelijk van de reactie van een ras op het te
toetsen isolaat, wordt een ‘+’ (susceptible) dan wel een ‘-’ (resistant) genoteerd. Uit
een onlangs gepubliceerd artikel (Flath et al., 2014), blijken sommige rassen (differentials), die nu nog vermeld staan als differentials in het EPPO Diagnostisch Protocol, niet meer/minder geschikt te zijn om fysio’s van elkaar te onderscheiden. Daarom werden in de TPS van voorjaar 2013 de beide Duitse rassen Talent en Logo getest als mogelijke vervanger van het ras Miriam (onderscheid fysio 6(O1) en
18(T1)), en de rassen Gawin en Transit als vervanger van de rassen Ulme en Belita
(resistent tegen alle in Nederland bekende fysio’s). De resultaten staan weergegeven
in tabel 9.3 en 9.4.
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Per ras, en per herhaling (rep), werden tien oogstukjes gebruikt, in de tabellen zijn
alleen de aantallen oogstukjes vermeld waarop een reactie ‘wv’ of ‘v’ zichtbaar was.
De beste vervanger voor het ras Miriam bleek Talent te zijn. Dit ras gaf bij alle labs
duidelijke wratvorming (v) bij fysio 18(T1), en geen wratvorming bij fysio 6(O1). Het
ras Gawin kwam als beste uit de bus als mogelijke vervanger van de rassen Ulme en
Belita.

Foto 9.3

Symptomen van infectie door Synchytrium endobioticum op aardappel (bron NVWA).

9.5.4

Pathogeniteit van Diaporthe vaccinii
De schimmel Diaporthe vaccinii veroorzaakt tak- en twijgsterfte in Vaccinium spp.
(foto 9.4). Het organisme is gereguleerd als een IIAI-organisme in de EU, en onlangs
heeft de European Food Safety Authority (EFSA) een Pest Risk Analysis (PRA) gepubliceerd naar aanleiding van een verzoek van de EU-Commissie. Er bleek vrij weinig
informatie beschikbaar te zijn over de schadelijkheid / pathogeniteit van dit organisme in Vaccinium in vergelijking met andere Diaporthe–soorten die ook regelmatig
uit taklesies worden geïsoleerd. Dit zijn voornamelijk de soorten D. eres en D. rudis,
welke laatste een synoniem is van D. viticola (Lombard et al., 2014). In samenwerking met PPO Randwijk zijn in voorjaar 2014 éénjarige scheuten van blauwebessenplanten kunstmatig besmet met isolaten van zowel D. eres als D. rudis. Hiertoe werd de top van een scheut afgeknipt, en op de wond een agar-ponsje met de
schimmel gebracht (controlebehandeling schone agarplug). Twee gevoelige Vaccinium-rassen werden gebruikt, Duke en Liberty. Er bleken geen significante verschillen
te zijn in lesie-lengte veroorzaakt door beide soorten. Bij drie isolaten bleek dat er
zelfs geen significant verschil was met de controlebehandeling.
Onder de veldomstandigheden in Randwijk kon niet met het Q-pathogeen (D. vaccinii) worden gewerkt, dit werd wel mogelijk in een tweede experiment uitgevoerd bij
het NRC in een gesloten kas-compartiment in najaar 2014. Toen werden twee isolaten van zowel D. vaccinii als D. eres getoetst op dezelfde wijze als in het veldexperiment. Op het ras Liberty bleek D. vaccinii significant grotere lesies te veroorzaken
dan D. eres in de controlebehandeling. Voor het ras Duke gold ongeveer hetzelfde,
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ware het dat bij slechts één van de twee D. vaccinii-isolaten een significant verschil
gevonden werd met alle andere behandelingen (D. eres, controle). De resultaten
geven aanleiding om het onderzoek naar pathogeniteit nog verder te verdiepen (onder andere bloeseminfectie-testen).

Foto 9.4

Lesie op scheut van blauwe bes veroorzaakt door infectie met Diaporthe vaccinii (bron NVWA).

9.6

Nematologie

9.6.1

Nieuwe vondsten
Meloidogyne mali
Zoals in hoofdstuk 7 genoemd is, is Meloidogyne mali dit jaar voor het eerst in een
laanboom in een stad gevonden. Een omgewaaide iep (Ulmus) bleek zwaar geïnfecteerd door deze nematode. Voor meer details zie hoofdstuk 7.
Ditylenchus destructor
In 2014 werd in de niet-botanische tulpencultivar ‘Matchpoint’ het destructoraaltje
Ditylenchus destructor gevonden. Deze nematodensoort wordt normaal gesproken
alleen in botanische tulpen gevonden. In 2009 is deze nematode een keer eerder
aangetroffen, bij dezelfde cultivar en afkomstig van hetzelfde bedrijf. Net als in 2009
is verder geen vervolgonderzoek uitgevoerd, bij de huidige inspectie die gericht is op
D. dipsaci worden ook aantastingen door D. destructor gedetecteerd.
Radopholus similis
In de survey gericht op waterplanten werd in een monster van Vallisneria afkomstig
uit Maleisië de wortelnematode Radopholus similis gevonden. Radopholus similis is
een quarantainenematode in verschillende siergewassen, maar niet in Vallisneria.
Vallisneria is geen bekende waardplant van R. similis. Er is een quickscan opgesteld
en er is een waardplantenproef gestart om de waardplantstatus van onder meer
Vallisneria te onderzoeken. Resultaten zijn in 2015 beschikbaar.
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Surveys
Vruchtbomen
In de vruchtboomkwekerij van Malus (appel) is gekeken naar het voorkomen van M.
mali en Pratylenchus fallax. Meloidogyne mali is een wortelknobbelaaltje dat gevonden is op iepen in de groene ruimte in Nederland (hoofdstuk 7). Appel is een belangrijke waardplant van deze nematode. Met deze survey werd geïnventariseerd of M.
mali voorkomt in teeltmateriaal van appel. Aansluitend werden in deze survey monsters genomen om na te gaan of P. fallax voorkomt bij deze jonge appelboompjes.
Pratylenchus fallax wordt door de Verenigde Staten als een quarantainenematode
beschouwd en is reden voor afkeuringen in de Verenigde Staten. Er zijn 97 inspecties uitgevoerd bij 69 bedrijven, waarbij geïnspecteerd werd op symptomen in de
wortels. Er is hierbij één monster ingestuurd met wortelknobbelachtige symptomen.
Hierin is geen M. mali gevonden. De symptomen van Pratylenchus zijn moeilijk te
zien in Malu-wortels. Daarom zijn at random 29 wortelmonsters genomen. In 24 van
de 29 monsters is Pratylenchus gevonden. Pratylenchus fallax is niet aangetroffen.
De morfologisch zeer sterk gelijkende soort P. penetrans is in veertien monsters
gevonden, ook in zeer hoge schadelijke aantallen. Verder zijn nog vier andere Pratylenchus-soorten gevonden: P. crenatus, P. neglectus, P. vulnus en P. thornei. De
gevonden Pratylenchus-soorten uit de survey worden gebruikt in een moleculair
taxonomische studie om de soortstatus van P. fallax te onderzoeken.
Iepen
In de boomkwekerij van Ulmus (iep) is gekeken naar het voorkomen van de wortelknobbelaaltje M. mali. Er zijn 24 inspecties uitgevoerd bij 21 bedrijven. Er is geïnspecteerd op symptomen in de wortels. Er zijn twee monsters met symptomen van
wortelknobbels ingestuurd. Hierin is geen M. mali aangetroffen.
Waterplanten
Er is geen reguliere inspectie van waterplanten. In het kader van het convenant waterplanten wordt wel gemonitord welke soorten waterplanten Nederland binnenkomen. Waterplanten worden geïmporteerd uit verschillende landen. Wanneer deze
planten besmet zijn met nematoden kunnen ze een pathway voor verspreiding vormen. In 2014 zijn bij vier waterplantenimporteurs zestien monsters verzameld van
enkele soorten waterplanten, waarvan bekend was dat ze waardplant kunnen zijn
voor quarantaine nematoden. In één monster zijn plantenparasitaire nematoden
gevonden. Het betrof R. similis in Vallisneria uit Maleisië, dit was tevens een nieuwe
vondst (zie § 9.6.1).

9.6.3

Trend
In 2014 waren er zeer veel besmettingen met stengelaaltjes in de bloembollenteelt.
Er waren 187 monsters met D. dipsaci. In voorgaande jaren waren dit 71 monsters
in 2013, 100 monsters in 2012 en 74 monsters in 2011. Waarschijnlijk speelde de
relatief zachte winter van dit jaar een rol. Opvallend was het hoge aantal besmettingen bij tulp. Al enige jaren vindt de survey van Meloidogyne in aardappelen plaats.
De NAK voert de survey uit en stuurt de bevestigingsmonsters naar het NRC. Ook dit
jaar waren de aantallen monsters met M. chitwoodi/fallax hoog. Het hoge aantal
wordt mogelijk veroorzaakt doordat 2014 een warm jaar was, waardoor extra levenscycli doorlopen kunnen worden die effect hebben gehad op de grootte van de
populaties en dus de trefkans in de partij.
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Onderzoek
EUPHRESCO-project Melopop
NRC is de topic coördinator van het EUPHRESCO-project Melopop. Deze titel staat
voor de werkzaamheden om de Meloidogyne-populaties die in de verschillende Europese landen aanwezig zijn te karakteriseren. Het doel van dit project is om inzicht te
krijgen of er verschillen zijn tussen de M. chitwoodi populaties die momenteel in
Europa aanwezig zijn en in Turkije (Europese en Aziatische deel). Het gaat hierbij
vooral om veldpopulaties, maar of er veldpopulaties aanwezig zijn is niet altijd even
duidelijk. De eerst geplande activiteit, het uitvoeren van een survey om aan deze
veldpopulaties te komen, was een brug te ver en is daarom niet uitgevoerd. Het
project wordt nu uitgevoerd door de landen België, Duitsland, Frankrijk, Turkije en
Nederland, met de populaties die men voorhanden heeft. Karakterisering van de
populaties vindt plaats via een biotoets in de kas. De moleculaire karakterisering
gaat plaatsvinden op basis van een nog te ontwikkelen methode met microsatellite7
markers door Franse onderzoekers.

9.6.5

Collecties
Nematologie heeft verschillende collecties met levende nematoden. De laatste jaren
is de in vitro-kweek van nematoden sterk uitgebreid. Hierbij worden nematoden
onder steriele omstandigheden gekweekt op schimmels in petrischaaltjes met agar.
Deze kweekmethode wordt gebruikt voor de niet-obligaat-plantenparasitaire soorten.
Op dit moment zijn er elf Bursaphelenchus-populaties en twaalf Aphelenchoidespopulaties in kweek.

9.7

Virologie

9.7.1

Potato spindle tuber viroid in aardappel
Potato spindle tuber viroid (PSTVd, IAI) is een belangrijk viroïde uit het geslacht van
de pospiviroïden. Het toetsen en identificeren van pospiviroïden is een complex, tijdrovend en relatief kostbaar proces dat in twee stappen gebeurt. Voor screening
wordt met een real-time RT-PCR vastgesteld of er sprake is van een infectie door
een pospiviroïde. Afhankelijk van de gebruikte real-time RT-PCR kunnen enkele of,
sinds kort alle negen pospiviroïden worden gedetecteerd. Vervolgens moet de identiteit van het gedetecteerde viroïde worden vastgesteld door de nucleotidensequentie
te bepalen en te analyseren. In 2014 is voor nagenoeg alle toetsingen op PSTVd
gebruikt gemaakt van de real-time RT-PCR die alle pospiviroïden detecteert. Dit betekent dat de toetsuitslag alle pospiviroïden betreft. Deze extra informatie is nuttig
omdat bijna alle pospiviroïden aardappel onder experimentele omstandigheden kunnen infecteren. In de praktijk is tot dusver echter alleen PSTVd aangetroffen bij
aardappel.
De belangrijkste verspreidingswijzen van PSTVd bij aardappel zijn:
− vegetatieve vermeerdering van geïnfecteerde planten via knollen en in vitroplanten;
− via mensen en machines na contact met geïnfecteerde planten, en
− via stuifmeel en zaad van geïnfecteerde planten.
Uit onderzoek is bekend dat de nucleotide-sequenties van viroïden niet of nauwelijks
wijzigen na overdracht via de twee eerstgenoemde overdrachtswijzen. De nu in de
praktijk verkregen sequenties bevestigen deze onderzoeksresultaten. Hierdoor was
het mogelijk om in sommige gevallen de herkomst van infecties te achterhalen.
Warme omstandigheden en veel gewashandelingen vergroten de kans op succesvolle
viroïde-overdracht via contact (mechanische overdracht). Daarom is de kans op
overdracht relatief groot op een aardappelveredelingsbedrijf, vooral in de kruisings7

Een microsatellite is een repeterende sequentie van 3 - 5 baseparen.
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kas. Uit eerder onderzoek waren aanwijzingen verkregen dat PSTVd zich in een
aardappelgewas onder Nederlandse veldomstandigheden niet of nauwelijks zal verspreiden. Ook deze onderzoeksresultaten zijn nu in de praktijk bevestigd. Uitbreiding
van infecties is alleen geconstateerd onder kasomstandigheden. In het veld is waargenomen dat infecties zich slechts konden handhaven in geïnfecteerde planten.
PSTVd kan betrouwbaar worden aangetoond in aardappelblad. Daarbij kunnen 100
blaadjes van verschillende planten als één mengmonster worden getoetst. Daarnaast
hebben de eerste resultaten van knoltoetsingen laten zien dat het viroïde tot circa
drie maanden na de oogst ook in knollen kan worden gedetecteerd. Momenteel is de
NAK bezig met de validatie van de knoltoets. Omdat in 2014 nog geen gevalideerde
knoltoets beschikbaar was, zijn uit de knollen eerst planten opgekweekt. Bij een
minimale planthoogte van 25 cm is vervolgens blad bemonsterd voor toetsing.
In 2014 is op twee Nederlandse locaties PSTVd vastgesteld. De nucleotidesequenties van alle PSTVd-isolaten uit de aardappelmonsters van deze locaties zijn
nader geanalyseerd. Hieruit bleek dat alle sequenties behoren tot de zogenaamde
‘aardappelvariant’ van PSTVd. Dit is een sterke aanwijzing dat de infecties hun primaire oorsprong hebben in aardappel of wilde aardappel en niet in een bloemisterijgewas of tomaat. Uit de combinatie van de sequentie-analyse en het traceringsonderzoek kon worden afgeleid, dat PSTVd ten minste eenmaal op een zeker veredelingsbedrijf is geïntroduceerd vanuit een onderzoekinstelling. Deze introductie dateerde uit 2007. Deze introductie is echter, gezien de resultaten van de sequentieanalyse, niet gerelateerd aan de PSTVd-vondst in 2014 op het veredelingsbedrijf.
Wel zijn er aanwijzingen verkregen dat deze infectie in 2010 is geïntroduceerd vanuit
een deel van een gezamenlijke collectie van veredelaars die op een ander veredelingsbedrijf aanwezig was. Dit is mede gebaseerd op toetsing en onderzoek van DNA
van aardappelplanten die in 2010 in de kruisingskas van het betreffende veredelingsbedrijf aanwezig waren. In 2014 werd op het andere veredelingsbedrijf echter
geen PSTVd aangetroffen, zodat een verband niet onomstotelijk kon worden vastgesteld.
9.7.2

Potato spindle tuber viroid in dahlia
In 2013 werd Potato spindle tuber viroid (PSTVd, IAI) vastgesteld in diverse partijen
van zeven Dahlia-cultivars van één bedrijf. Al deze partijen zijn vernietigd. Toetsingen bij de bedrijven die in de drie voorgaande jaren leveringen van het besmette
bedrijf hadden ontvangen, hebben geen PSTVd-vondsten opgeleverd. In 2014 is op
alle dahliabedrijven het uitgangsmateriaal van de zeven betreffende cultivars getoetst. In totaal zijn 33 partijen getoetst, waarbij PSTVd niet werd aangetroffen.
Moleculair-biologische analyse van de in Nederland in dahlia aangetroffen PSTVdisolaten liet zien dat deze onderling sterk overeenkwamen en de grootste overeenkomst hadden met een PSTVd-genoom dat in dahlia was beschreven in Japan in
2011. Alle isolaten uit dahlia vormen één variant die afwijkt van de PSTVd-varianten
uit andere gewassen zoals aardappel en Solanum jasminoides. Ondanks de moleculair-biologische verschillen bleek de dahlia-variant aardappel en tomaat wel te kunnen infecteren. Dit is gebleken uit onder quarantaineomstandigheden uitgevoerde
experimenten. Daarmee is duidelijk geworden dat door PSTVd geïnfecteerde dahliaplanten potentiële infectiebronnen zijn voor andere waardplanten.

9.7.3

EUPHRESCO-project VirusCollect
Het NRC is coördinator van het internationale EUPHRESCO-project VirusCollect. Dit
project heeft tot doel de kwaliteit en toegankelijkheid van plantenviruscollecties te
verbeteren. De beschikbaarheid van gekarakteriseerde isolaten als referentiematerialen is van cruciaal belang voor zowel onderzoeks- als diagnostische laboratoria.
Samen met SASA (Schotland), AGES (Oostenrijk), DSMZ (Duitsland) en PRI (Nederland) worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en worden isolaten van gereguleerde
en andere belangrijke virussen gekarakteriseerd. De kenmerken van deze isolaten
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worden vastgelegd in Q-bank ‘Comprehensive databases on quarantine plant pests
and diseases’ (http://www.q-bank.eu/Virus/), waarbij tevens wordt vermeld waar de
betreffende isolaten kunnen worden verkregen (figuur 9.3). In 2014 zijn meer dan
50 isolaten opgenomen in Q-bank. Bij alle activiteiten binnen dit project wordt nauw
samengewerkt met de curatoren van Q-bank en de partners van het gerelateerde
EU-project Q-collect. Het EUPHRESCO-project is gestart in 2013 en loopt tot eind
2015. Het vervolgproject VirusCollect II is inmiddels ingediend bij EUPHRESCO. Dit
project beoogt het netwerk van collecties verder uit te bouwen, waarbij de vereiste
implementatie van kwaliteitsstandaarden de kwaliteit en continuïteit van de deelnemende viruscollecties moet garanderen.

Q-bank
database

Lokale
data(base)

Q-bank
curatoren

Gebruikers

Q-bank
collecties

Werkcollecties

overdracht data/isolaten

Figuur 9.3

beoordeling, toelating en
uitgifte

Schematische weergave van de centrale rol van Q-bank (database) in het netwerk van
plantenviruscollecties (Roenhorst et al, 2013)

9.8

Invasieve planten

9.8.1

Twee nieuwe soorten kroos voor Nederland
Het wortelloos kroos (Wolffia arrhiza) is met een lengte van minder dan anderhalve
millimeter verreweg de kleinste inheemse vaatplant van Nederland. Niet een plantje
dat direct de aandacht trekt of echt goed bekeken wordt. In de zomer van 2014 is
wel nauwkeurig gekeken en was er op grond van macromorfologische kenmerken
het vermoeden dat er meer dan één soort in de Nederlands wateren aanwezig was.
Met behulp van DNA-barcoding is bevestigd dat Wolffia australiana en Wolffia columbiana twee nieuwe soorten voor Nederland zijn (Bureau Waardenburg, 2014). In
internationale moleculaire databases blijkt overigens nauwelijks materiaal van de
inheemse soort W. arrhiza aanwezig te zijn. Bij importen van waterplanten uit Zuidoost-Azië komt vaak als verontreiniging een vierde soort mee W. globosa. Deze soort
is nog niet in Nederlandse sloten gevonden. De vondsten uit 2014 krijgen een vervolg. Naturalis Biodiversity Center gaat in zijn historische herbariumcollecties duiken
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om met moleculair onderzoek te zien of mogelijk de in 2014 gevonden soorten al in
Nederland aanwezig waren maar in het verleden als W. arrhiza zijn geregistreerd.
9.8.2

Vederkruiden voor in het aquarium
Door waarschijnlijk een toevallige samenloop van temperatuur en zonlicht is het na
jaren gelukt om een tweetal tropische vederkruidsoorten in bloei te krijgen in de
quaraintainekassen van het NRC in Wageningen. Het zijn soorten die uit ZuidoostAzië geïmporteerd worden in Nederland voor gebruik in aquaria en vijvers. Een van
deze soorten kon eenvoudig moleculair onderscheiden worden van een andere uitheemse invasieve waterplant Myriophyllum heterophyllum (ongelijkbladig vederkruid). Deze soort staat op bijlage 1 van het Convenant waterplanten en wordt niet
langer in de handel in Nederland verkocht vanwege de grote overlast die de soort
veroorzaakt. Het is nu eindelijk gelukt om de sterk gelijkende maar niet invasieve
soort op naam te brengen en wel Myriophyllum tetrandrum, een soort uit ZuidoostAzië, die het in Nederlands buitenwater te koud vindt om voor problemen te zorgen.
De combinatie van moleculair en klassiek macromorfologisch onderzoek is essentieel
om duidelijkheid te verschaffen in de veelheid aan namen van vederkruidsoorten die
internationaal in de handel zijn. Sommige soorten die we moleculair en macromorfologisch kunnen onderscheiden zijn nog steeds niet gekoppeld aan een botanische
naam, omdat het materiaal niet gekoppeld kan worden aan herbariumexemplaren en
de planten maar niet in bloei willen komen.

9.9

Moleculaire biologie

9.9.1

Trends
Over de afgelopen jaren is een sterke toename in het aantal moleculair biologische
toetsen dat ter ondersteuning van diagnostiek binnen het NRC uitgevoerd wordt.
Daar waar in 2011 materialen getoetst werden met behulp van ‘slechts’ 59 verschillende moleculaire toetsen is het aantal in 2014 bijna verdubbeld naar maar liefst 102
verschillende toetsen. Naast deze toename in het aantal toetsen is over de laatste
jaren een gestage toename in het aantal monsters (+31% ten opzichte van 2013)
en toetsmomenten8 (+40% ten opzichte van 2013). Er wordt onderscheid gemaakt
tussen toetsen die specifiek gericht zijn op een bepaald organisme, en toetsen die
generiek in te zetten zijn voor identificatie van soorten binnen een bepaald genus
(bijvoorbeeld Clavibacter) of orde (bijvoorbeeld Lepidoptera). Naast een toename
van het aantal uitgevoerde toetsen en de oplopende monsteraantallen is een verschuiving waar te nemen van specifieke toetsen naar de meer generieke toetsen. Dit
stelt het vakgebied beter in staat om ondersteuning te bieden bij de diagnostiek van
soorten die niet eerder binnen het NRC geïdentificeerd werden, zoals Wolffia australiana (zie § 9.8.1). Nadeel van deze laatstgenoemde categorie toetsen is dat hun
doorlooptijd (3 - 5 dagen) langer is dan die van de specifieke toetsen (circa twee
dagen).
Binnen de onderzoeksagenda 2014 lag de nadruk op het verder uitbreiden van (pilot) studies waarbinnen next generation sequencing (NGS) gebruikt werd voor het
genereren van data. Met NGS kunnen grote hoeveelheden DNA-sequentiedata verkregen worden van het doelorganisme. De uitdaging binnen deze studies is het verwerken van de grote hoeveelheden data met behulp van bio-informatica. NGS heeft
zich, in vergelijking met klassieke moleculair-biologische toetsen, inmiddels op verschillende vlakken als zeer bruikbaar bewezen. Zo zijn onder andere succesvol sequentiedata gegenereerd uit oud herbariummateriaal van verschillende Myriophyllum-soorten (zie § 9.8.1) die momenteel als referentie gebruikt worden voor moleculair biologische identificatie van deze soorten. Dit was met conventionele sequentietechnieken niet mogelijk geweest.
8

Aantal malen dat de beschikbare toetsen uitgevoerd zijn
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Ontwikkeling moleculaire toetsen Spodoptera spp.
Het vlindergenus Spodoptera bestaat uit ongeveer dertig soorten waarvan er vier op
de EU-quarantainelijst staan; S. eridania, S. frugiperda, S. littoralis en S. litura (foto
9.5 – 9.8). Deze quarantainesoorten zijn zeer polyfaag en kunnen met een breed
scala aan waardplanten via Nederland in de EU worden geïmporteerd. Adulten zijn
op basis van de morfologie van het genitaal te identificeren. Meestal worden echter
de jongere levensstadia (eipakketten of rupsen) gevonden in de planten of plantaardige producten. Afhankelijk van de herkomst van het product kunnen de grotere
stadia rupsen soms morfologisch worden geïdentificeerd. Maar zeker bij de eitjes en
zeer jonge rupsen is morfologische identificatie niet mogelijk. Het uitkweken van de
eieren of larven of het moleculair identificeren van de specimens met PCR sequencen
nemen teveel tijd in beslag voor de, over het algemeen, bederfelijke zendingen die
vastgelegd worden op verdenking van een vondst van een quarantaineorganisme.

Foto 9.5 – 9.8 Spodoptera eridania rups (linksboven), S. frugiperda rups (rechtsboven), S. littoralis eipakketten
(linksonder), en S. litura rups (rechtsonder)( bron NVWA).

Om snelle moleculaire identificatie van deze soorten mogelijk te maken hebben de
vakgebieden Entomologie en Moleculaire biologie samengewerkt aan de ontwikkeling
van een viertal real-time PCR toetsen voor de quarantainesoorten. Sequentiedata
van 65 Spodoptera-specimens en specimens uit andere genera werden gegenereerd
en gebruikt voor het toetsontwerp (figuur 9.4). Aansluitend aan de ontwerpfase van
de toetsen is uitgebreid gevalideerd om aan te tonen dat de toetsen geschikt zijn
voor het gebruiksdoel. Als onderdeel hiervan is met 114 Spodoptera-specimens en
twaalf specimens uit andere genera de specificiteit van de toets bepaald. De validatiedata laten zien dat de toetsen gevoelig, specifiek en robuust zijn. De ontwikkeling
en validatie van de verschillende toetsen is in 2014 gepubliceerd in het Amerikaanse
wetenschappelijk tijdschrift Journal of Economic Entomology (van de Vossenberg &
van der Straten, 2014).
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Binnen het EPPO-panel on Entomology is een standaard voor de identificatie van
Spodoptera spp. in de maak. De in 2014 gepubliceerde toetsen zijn integraal overgenomen in deze standaard.

Figuur 9.4

Alignment Cyt-b sequenties van verschillende Spodoptera-specimens en specimens uit andere
genera. Primer- en probeposities zijn aangegeven met respectievelijk groene en rode pijlen boven
de sequentie. Sequenties voor de verschillende specimens zijn aangegeven in grijs met gekleurde
nucleotiden die afwijkend zijn ten opzichte van de consensussequentie. Bron: van de Vossenberg &
van der Straten, 2014.

9.9.3

Vergelijking toetsversies aardappelcystenaaltjes.
Cystenaaltjes zijn een belangrijke groep van schadelijke plantparasitaire nematoden.
Met name de aardappelcystenaaltjes Globodera pallida en G. rostochiensis vormen
een bedreiging voor de aardappelteelt en zijn onderhevig aan strikte fytosanitaire
regelgeving. Over de jaren zijn verschillende (moleculaire) detectie- en identificatietoetsen ontwikkeld en gepubliceerd. Verschillende van deze toetsen zijn opgenomen
in EPPO-standaard PM7/40 (Globodera pallida en G. rostochiensis). Tijdens een recente update van deze standaard werd een fout ontdekt in één van de toetsbeschrijvingen. Deze fout was terug te voeren tot de originele publicatie van de toets. Een
geoptimaliseerde variant van de foutief beschreven toets wordt al verschillende jaren
gebruikt door bij het NRC, hierna aangeduid als NPPO-NL-protocol.
De ontdekking van de fout in de originele publicatie en in het EPPO-protocol was
aanleiding een vergelijkingsstudie uit te voeren met de verschillende toetsvarianten
(originele publicatie, EPPO-standaard en NPPO-NL-protocol). Een belangrijk aspect
hierbij was om na te gaan of het gebruik van het foutieve EPPO-protocol tot valspositieve of vals-negatieve resultaten zouden kunnen leiden.
Vergelijking van de verschillende toetsversies wees uit dat er geen verschil in specificiteit was. Soorten anders dan de doelorganismen leverden negatieve resultaten en
alle getoetste populaties van de doelorganismen leverden positieve resultaten. Er
was echter wel een verschil in de gevoeligheid van de verschillende toetsversies. Ook
de gebruikte reagentia hadden een invloed op de verschillende toetsversies (foto
9.9). Enkel het NPPO-NL-protocol bleek in staat te zijn één juveniel van het doelorganisme reproduceerbaar te identificeren. Andere protocollen bleken 2 - 5 juvenielen
van het doelorganisme nodig te hebben om reproduceerbare resultaten te verkrijPagina 139 van 155
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gen. Indien cysten levende inhoud bevatten dan is dit over het algemeen in grote
aantallen (tot 300 levende eieren of juvenielen) waardoor het verschil in gevoeligheid geen rol speelt bij het routinematig gebruik van de toets. Met de resultaten
verkregen uit deze vergelijking is aangetoond, dat het niet waarschijnlijk is dat het
foutieve EPPO-protocol tot vals-positieve of vals-negatieve resultaten heeft geleid.
De resultaten van deze vergelijkingsstudie zijn gepubliceerd in het EPPO-bulletin
(van de Vossenberg et al., 2014).

Foto 9.9.

Resultaten vergelijking reagentia (Invitrogen en Roche) en toetsversies (Bulman & Marshall
(originele publicatie), PM7/40(2) en NPPO-NL). Dezelfde monstermaterialen (1. negatieve
amplificatiecontrole, 2. positieve controle G. pallida, 3. negatieve isolatiecontrole, 4. G. pallida
cyst, 5. G. tabacum cyst, 6. G. rostochiensis cyst) werden gebruikt in de verschillende
toets/reagentia-combinaties. PM7/40(2): Roche en NPPO-NL: Roche laten de hoogste PCRopbrengst (meest intensieve bandjes) zien voor de doelorganismen.
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Pest status

10.1

Definitie en werkwijze
‘Pest status’ is een formeel begrip van 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 2014
In vergelijking met 2013 zijn er drie wijzigingen ten aanzien van de pest status van
in de EU gereguleerde organismen. Voor de Afrikaanse fruitmot, Thaumatotibia leucotreta, veranderde de pest status van ‘transient’ naar ‘absent en voor de bacterie
Ralstonia solanacearum ras 1 veranderde de pest status van ’absent’ naar ‘transient’. Voor PSTVd is in 2014 uitroeiing bevestigd van uit 2013 daterende uitbraken
in de gewassen Dahlia en tomaat op basis van aanvullende surveys. Daarnaast is in
2014 een vondst van PSTVd vastgesteld in veredelingsmateriaal van aardappel. Een
nadere survey in 2015 moet uitsluitsel geven dat PSTVd niet langer aanwezig is.
Voor niet EU gereguleerde organismen veranderde de pest status van ‘absent’ naar
‘transient’ voor Thrips setosus.

Tabel 10.1

Fytosanitaire handhavingsindicatoren 2012-2014
Groep

Aantal EU-

Transient

Transient

Transient

Present

Present

Present

quarantaine-

2012

2013

2014

2012

2013

2014

organismen

10.3

Tabel 10.2

Bacteriën

21

3

3

4

4

4

4

Schimmels

70

2

2

1

12

12

12
13

Insecten

124

2

1

1

13

13

Nematoden

15

0

0

0

8

8

8

Virussen

67

1

1

2

15

15

15

Totaal

297

8

7

8

52

52

52

Pest status per 31 december 2014
De hieronder vermelde pest status is vastgesteld op basis van de inspectieresultaten
van de NVWA en keuringsdiensten in 2014 en voorgaande jaren. De pest status van
niet vermelde organismen met een Q-status (vermeld in 2000/29/EG) wordt verondersteld te zijn ‘absent, no pest records’.
Pest status van (Q-)organismen in Nederland per 31 december 2014 vastgesteld in maart 2015.
Opname
EPPO
Organism

in FS

Code

Q-Status

Pest Status NL 2014

rapport

Acidovorax avenae
subsp. citrulli

PSDMAC

EPPO Alert
list 2009

absent, confirmed by survey

1

Burkholderia cary-

PSDMCA

IIAII b (5)

absent, confirmed by survey

1

BACTERIA

ophylli
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Opname
EPPO

in FS

Organism

Code

Q-Status

Pest Status NL 2014

rapport

Clavibacter michiga-

CORBMI

IIAII b (2)

transient, under eradication

1

CORBSE

IAII b (1)

transient, incidental findings, actionable, under

1

nensis subsp. michiganensis
Clavibacter michiganensis subsp. sepe-

eradication

donicus
Curtobacterium

CORBFL

IIB b (1)

absent, confirmed by survey

1

1

flaccumfaciens pv.
Flaccumfaciens
Erwinia amylovora

ERWIAM

IIAII b (3) /

present, low prevalence in specified areas

IIB b (2)

(buffer zones)

Erwinia stewartii

ERWIST

IIAI b (3)

absent, confirmed by survey

1

Liberibacter asiati-

LIBEAS

IIAI b (1)

absent confirmed by survey

1

LIBEPS

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

PSDMS1

IAII b (2)

Absent, pest eradicated, confirmed by a specific

1

cus
Liberibacter solanacearum
Ralstonia solanacearum race 1
Ralstonia solanace-

survey.
PSDMS2

IAII b (2)

PSDMS3

IAII b (2)

absent, confirmed by survey

1

in potato production chain: transient, incidental

1

arum race 2
Ralstonia solanacearum race 3

findings, under eradication; in natural environment (surface water): present; in Pelargonium:
eradicated

Ralstonia solanace-

XANTAF

arum race 1
Xanthomonas arbo-

EPPO Alert

XANTPR

IIAII b (8)

ricola pv. pruni
Xanthomonas

1

Present – in some parts of the area only on

1

Prunus laurocerasus
XANTAA

axonopodis pv. allii
Xanthomonas

absent, confirmed by survey

list 2007

EPPO Alert

absent, confirmed by survey

1

absent, confirmed by survey

1

present, only in end products, but managed.

1

list 2007
XANTCI

IIAI b (4)

XANTDF

EPPO A2

axonopodis pv. citri
Xanthomonas
axonopodis pv.

absent in plants for planting, pest eradicated

dieffenbachiae
Xanthomonas

confirmed by survey.
XANTPH

IIAII b (7)

axonopodis pv.

present, only in some of the areas where host

1

crops are grown, at low prevalence

phaseoli
Xanthomonas

XANTPN

axonopodis pv.

EPPO Alert

absent, confirmed by survey, intercepted only

1

present, in several areas where host crops are

1

list 2007

poinsettiicola
Xanthomonas fraga-

XANTFR

IIAII b (10)

riae
Xanthomonas vesi-

grown
XANTVE

IIAII b (9)

absent, confirmed by survey

1

Xylella fastidiosa

XYLEFA

IIAI b (2)

absent, intercepted only, confirmed by survey

1

Xylophilus ampeli-

XANTAM

IIAII b (11)

absent, confirmed by survey

1

catoria

nus
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Opname
EPPO
Organism

in FS

Code

Q-Status

Pest Status NL 2014

rapport

Alternaria gaisen

ALTEKI

IIAI c (1)

absent, intercepted only

1

Alternaria mali

ALTEMA

IIAI c (1)

absent, confirmed by survey

1

Ceratocystis fagace-

CERAFA

IAI c (1)

absent, confirmed by survey

1

Ceratocystis platani

CERAFP

IIAII c (1)

absent, confirmed by survey

1

Chalara fraxinea

CHAAFR

EPPO Alert

Present, widespread

1

Chrysomyxa arcto-

CHMYAR

IAI c (2)

absent, confirmed by survey

1

Ciborinia camelliae

SCLECA

IIAI c (7)

present, in all parts of the area

1

Cronartium spp.

CRONSP

IAI c (3)

absent, confirmed by survey

1

CRONSP

IAI c (3)

absent, confirmed by survey

1

ENDOPA

IIAII c (3)

transient, incidental findings, under eradication

1

Diaporthe vaccinii

DIAPVA

IIAI c (8)

transient, incidental findings, under surveillance

1

Elsinoë spp.

ELISP

IIAI c (9)

absent, confirmed by survey

1

Entoleuca mammata

HYPOMA

IIB c (3)

present

1

Fusarium foetens

FUSAFO

EPPO A2

Present, few occurrences.

1

Gibberella circinata

GIBBCI

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

Gremmeniella abie-

GREMAB

IIB c (2)

present

1

Guignardia citricarpa

GUIGCI

IIAI c (11)

absent, intercepted only

1

Gymnosporangium

GYMNAS

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

1

GYMNCL

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

1

GYMNGL

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

1

GYMNJV

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

1

GYMNYA

IAI c (6)

absent, confirmed by survey

1

Monilinia fructicola

MONIFC

IAI c (9)

absent, confirmed by survey

1

Mycosphaerella

SCIRAC

IIAI c (14)

absent, confirmed by survey

1

CERSPD

IIAI c (5)

absent, confirmed by survey

1

SCIRPI

IIAII c (10)

present

1

FUNGI

arum

list 2009

staphyli

(niet-Europese)
Aziatische soorten,
voor Pinus geldt
risico via bonsai
Cronartium spp.
(niet-Europese)
Noord-Amerikaanse
soorten, voor Pinus
geldt effectief importverbod
Cryphonectria parasitica

action list;

tina

asiaticum
Gymnosporangium
clavipes
Gymnosporangium
globosum
Gymnosporangium
juniperi-virginianae
Gymnosporangium
yamadae

dearnesii
Mycosphaerella
gibsonii
Mycosphaerella pini
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Opname
EPPO

in FS

Organism

Code

Q-Status

Pest Status NL 2014

rapport

Phaeoramularia

CERCAN

IIAI c (6)

absent, confirmed by survey

1

PHIACI

IIAII c (5)

absent, confirmed by survey

1

Phoma tracheiphila

DEUTTR

IIAII c (6)

absent confirmed by survey

1

Phytophthora alni

PHYTAL

subspecies alni and multiformis present in some

1

angolensis
Phialophora cinerescens

areas, but not in plants for planting; subspecies
uniformis absent
Phytophthora fraga-

PHYTFR

IIAII c (7)

riae
Phytophthora kerno-

PHYTKE

viae
Phytophthora latera-

present, only in some of the areas where host

1

crops are grown
EPPO Alert

absent, confirmed by survey

1

2009
PHYTLA

EPPO A1

Present, at low prevalence

1

PHYTPI

EPPO Alert

absent, confirmed by survey

1

present, subject to official control, only in public

1

lis
Phytophthora pinifolia
Phytophthora ramo-

list 2009
PHYTRA

2002/757/EC

rum

green.In public green found on Rhododendron
spp., Quercus rubra and Fagus sylvatica

Phytophthora rubi

PHYTFU

EPPO A2

present, at low prevalence

1

Plasmopara halstedii

PLASHA

IIAII c (8)

present, at low prevalence

1

Puccinia hemero-

PUCCHM

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

PUCCHN

IIAII c (9)

present, only in protected cultivation, at low

1

callidis
Puccinia horiana

prevalence
Sirococcus clavigig-

SIROCI

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

MYCOLG

IIAII c (4)

absent, confirmed by survey

1

Stegophora ulmea

GNOMUL

IIAI

absent, pest eradicated

1

Synchytrium endo-

SYNCEN

IAII c (2)

present, in two demarcated areas

1

Tilletia indica

NEOVIN

IAI c (15.1)

absent, confirmed by survey

1

Uromyces transver-

UROMTV

Export VS

absent, confirmed by survey

1

Venturia nashicola

VENTNA

IIAI c (15)

absent, confirmed by survey

1

Verticillium albo-

VERTAA

IIAII c (11)

present, at low prevalence, no pest records in

1

VERTDA

IIAII c (12)

nentijuglandacearum
Stagonosporis chrysanthemi (Didymella
ligulicola)

bioticum

salis

atrum
Verticillium dahliae

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

1

in Humulus lupulus
Geosmithia morbida

GEOHMO

EPPO Alert

absent, no pest records

1

Aculops fuchsiae

ACUPFU

IIAI a (1)

absent confirmed by survey

1

Agrilus anxius

AGRLAX

IAI

absent, confirmed by survey

1

(Thousand Canker
Disease)

INSECTS
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Opname
EPPO

in FS

Organism

Code

Q-Status

Pest Status NL 2014

rapport

Agrilus planipennis

AGRLPL

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

Action list
Aleurocanthus spini-

ALECSN

IIAI a (2)

absent confirmed by survey

1

ALECWO

IIAI a (2)

absent confirmed by survey

1

ANOLCN

IAI a (4)

Absent, eradicated (2010)

1

ANOLGL

IAI a (4.1)

transient, isolated outbreak eradicated (one tree

1

ferus
Aleurocanthus woglumi
Anoplophora chinensis
Anoplophora glabripennis

2012), additional surveillance planned for coming years

Anthonomus eugenii

ANTHEU

EPPO A1

Absent, eradicated

1

Aonidiella citrina

AONDCI

IIAI a (5)

absent, confirmed by survey

1

Apriona germarii

APIGE

EPPO A1

absent, intercepted only, confirmed by survey

1

Aromia bungii

AROMBU

EPPO Alert

absent, confirmed by survey

1

Bemisia tabaci

BEMITA

IB a (1)

present

1

BEMITA

IAI a (7)

absent, intercepted only

1

(Europese populaties)
Bemisia tabaci (nietEuropese populaties) vector van
virussen
Blitopertha orientalis

ANMLOR

IAI a (3)

absent, confirmed by survey

1

Cephalcia lariciphila

CEPCAL

IIB a (2)

present

1

Circulifer tenellus

CIRCTE

IIAII a (6)

absent confirmed by survey

1

Conotrachelus

CONHNE

IAI a (10)

absent, confirmed by survey

1

DENCMI

IIB a (3)

present

1

DIABVI

IAII (0.1)

Absent, pest eradicated (2005), confirmed by

1

nenuphar
Dendroctonus micans
Diabrotica virgifera
virgifera

surveys in 3 subsequent years.

Diaphorina citri

DIAACI

Dryocosmus kuriphi-

DRYCKU

IIAI a (10)

absent, confirmed by survey

1

Absent, eradicated, confirmed by survey

1

lus
Eotetranychus lewisi

EOTELE

IIAI a (13)

absent, confirmed by survey

1

Epitrix similaris

EPIXSI

2012/270/EU

absent, confirmed by survey

1

Epitrix tuberis

EPIXTU

2012/270/EU

absent, confirmed by survey

1

Eutetranychus

EUTEOR

IIAII a (6.1)

absent, confirmed by survey

1

orientalis
Gilpinia hercyniae

GILPPO

IIB a (4)

present

1

Helicoverpa armige-

HELIAR

IAII a (3)

absent, pest eradicated (incidental findings),

1

Hishomonus phycitis

??

IIAI a (16)

absent, confirmed by survey

1

Homalodisca coagu-

HOMLTR

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

Ips cembrae

IPSXCE

IIB a (6b)

present

1

Ips typographus

IPSXTY

IIB a (6e)

present

1

ra

confirmed by survey.

lata
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Opname
EPPO

in FS

Organism

Code

Q-Status

Pest Status NL 2014

rapport

Leptinotarsa decem-

LPTNDE

IB a (3)

present

1

EPPO Alert

absent, intercepted only, confirmed by survey

1

present, only in protected cultivation

1

present, only in protected cultivation, at low

1

lineata
Leucinodes orbonalis

LEUIOR

list
Liriomyza bryoniae

LIRIBO

IB (4)

Liriomyza huido-

LIRIHU

IIAII a (8)

brensis

prevalence; questionable

Liriomyza sativae

LIRISA

IAI a (12)

absent, intercepted only, confirmed by survey

1

Liriomyza trifolii

LIRITR

IIAII a (9)

present, only in protected cultivation, at low

1

Lopholeucaspis

LOPLJA

IIAI a (17)

absent confirmed by survey

1

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

absent, confirmed by survey

1

absent, confirmed by survey, intercepted only

1

prevalence; questionable

japonica
Malacosoma ameri-

MALAAM

canum

Action list
1996

Malacosoma disstria

MALADI

EPPO A1
Action list
1995

Metamasius hemip-

METAHE

terus
Monochamus alter-

EPPO Action
list feb 2007

MONCAL

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

MONCCA

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

present, confirmed by survey

1

natus
Monochamus carolinensis
Monochamus gallo-

MONCGA

provincialis
Monochamus mar-

MONCMR

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

MONCMC

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

Monochamus nitens

MONCNI

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

Monochamus nota-

MONCNO

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

MONCOB

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

MONCST

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

MONCTI

IAI a (14)

absent, confirmed by survey

1

Myndus crudus

MYNDCR

IAI a (15)

absent, confirmed by survey

1

Nemorimyza macu-

AMAZMA

IAI a (2)

absent, confirmed by survey

1

NEOAHA

IIAII a (5)

absent confirmed by survey

1

OLIGPD

IIAI a (21)

absent, pest eradicated, confirmed by survey,

1

morator
Monochamus mutator

tus
Monochamus obtusus
Monochamus scutellatus
Monochamus titilator

losa
Neoliturus haematoceps
Oligonychus perditus

intercepted only
Opogona sacchari

OPOGSC

IAII a (7)

present, only in protected cultivation

1

Parasaissetia nigra

SAISNI

IIAI a (24)

absent on Citrus, Fontanella and Poncirus,

1

Paysandisia archon

PAYSAR

EPPO A2;

incidental findings on ficus
absent, confirmed by survey

1
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Pissodes spp. (Euro-

#N/B

IIB

present

1

Quickscan

absent, confirmed by survey

1

pese)
Pseudococcus elisae

PSECEL

2011
Pseudopityophthorus

PSDPMI

IAI a (18)

absent, confirmed by survey

1

PSDPPR

IAI a (19)

absent, confirmed by survey

1

RHAGCI

IAI a (25p)

present, in Prunus serotina; incidental findings

1

minutissimus
Pseudopityophthorus
pruinosus
Rhagoletis cingulata

in P. avium confirmed by survey
Rhagoletis completa

RHAGCO

IAI a (25q)

absent, confirmed by survey

1

Rhagoletis fausta

RHAGFA

IAI a (25r)

absent, confirmed by survey

1

Rhagoletis indiffe-

RHAGIN

IAI a (25s)

absent, confirmed by survey

1

rens
Rhagoletis mendax

RHAGME

IAI a (25t)

absent, confirmed by survey

1

Rhagoletis pomonel-

RHAGPO

IAI a (25u)

absent, confirmed by survey

1

RHYCFE

2007/365/EC

absent, confirmed by survey

1

RHYCPA

IAI (19.1)

absent, confirmed by survey

1

Ripersiella hibisci

RHIOHI

IAII a (8.1)

absent, pest eradicated, confirmed by survey

1

Saperda candida

SAPECN

EPPO A1

absent, confirmed by survey

1

Scirtothrips aurantii

SCITAU

IIAI a (25)

absent, confirmed by survey, intercepted only

1

Scirtothrips citri

SCITCI

IIAI a (27)

absent confirmed by survey

1

Scirtothrips dorsalis

SCITDO

IIAI a (26)

absent, intercepted only, confirmed by survey

1

Spodoptera eridania

PRODER

IAI a (21)

absent, confirmed by survey

1

Spodoptera frugi-

LAPHFR

IAI a (22)

absent, confirmed by survey

1

Spodoptera littoralis

SPODLI

IAII a (9)

absent, pest eradicated, confirmed by survey

1

Spodoptera litura

PRODLI

IAI a (23)

absent, pest eradicated (2008), confirmed by

1

la
Rhynchophorus
ferrugineus
Rhynchophorus
palmarum

perda

survey
Tetranychus evansi

TETREV

Thaumatotibia

ARGPLE

leucotreta

EPPO A2

absent, confirmed by survey

1

Q-waardig

absent, eradicated. One record of an incursion

1

NL

in one fruit production greenhouse of Capsicum
annuum.

Thrips palmi

THRIPL

IAI a (24)

absent, pest eradicated, confirmed by survey,

1

intercepted only
Thrips setosis

THRISE

IAI a (24)

Transient, incidental finding on Hydrangea

1

plants for planting, measures are pending further tracing investigations and a specific survey.
Toxoptera citricidus

TOXOCI

IIAI a (30)

absent, confirmed by survey

1

Trioza erytreae

TRIZER

IIAI a (31)

absent, confirmed by survey

1

Tuta absoluta

GNORAB

EPPO A2

present

1

Unaspis citri

UNASCI

IIAI a (32)

absent, confirmed by survey

1

Viteus vitifoliae

VITEVI

IIAII a (2) /

absent, confirmed by survey, intercepted only

1

IB (1.1)
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IIAI a (6) /

Oryza: absent, no pest records; Fragaria: ab-

1

IIAII a (1)

sent, confirmed by survey; few ornamental

NEMATODES
Aphelenchoides

APLOBE

besseyi

greenhouse crops (not related to Fragaria and
Oryza): transient, actionable, under surveillance
Bursaphelenchus

BURSXY

IIAI a (8)

DITYDE

IIAII a (3)

absent, confirmed by survey

1

present, in all parts of the area where host

1

xylophilus
Ditylenchus destructor
Ditylenchus dipsaci

crops are grown
DITYDI

IIAII a (4)

present, in all parts of the area where host

1

crops are grown
Globodera pallida

HETDPA

IAII a (1)

present, except in specified pest free areas

1

Globodera rosto-

HETDRO

IAII a (2)

present, except in specified pest free areas

1

HIRSSP

IAI a (11.1)

absent, intercepted only

1

MELGCH

IAII a (6.1)

present, only in demarcated area

1

MELGMY

EPPO A2

absent, intercepted only, confirmed by survey

1

chiensis
Hirschmanniella
spp., other than
Hirschmanniella
gracilis
Meloidogyne chitwoodi
Meloidogyne enterolobii
Meloidogyne fallax

MELGFA

IAII a (6.2)

present, only in demarcated area

1

Meloidogyne mali

MELGMA

Quickscan

present, limited distribution, actionable in case

1

2014

of findings at nurseries.

Radopholus similis

RADOSI

IIAII a (7)

present, only in protected cultivation, at low

1

prevalence
Xiphinema america-

XIPHSP

IAI a (26)

absent, intercepted only, confirmed by survey

1

Cabomba caroliniana

CABCA

NL PRA

present, at some locations

1

Crassula helmsii

CSBHE

EPPO A2

present, in some areas

1

Hydrocotyle ranun-

HYDRA

EPPO A2

present

1

present, in some areas

1

present, in some areas

1

present, at two locations, under eradication

1

num (nonEuropean)

INVASIVE PLANTS

culoides
Ludwigia grandiflora

Action list;
LUDUR

EPPO Alert
list 2007

Ludwigia peploides

LUDPE

EPPO Alert
list 2007

Lysichiton america-

LSYAM

nus

EPPO A2
Action list;

VIRUSES, VIROIDS AND PHYTOPLASMAS
Arabis mosaic virus

ARMV00

IIAII d (1)

present, in all parts of the area

1

Beet necrotic yellow

BNYVV0

IB b (1)

present

1

vein virus
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Blight en Blightach-

#N/B

IIAI d (3)

absent, confirmed by survey

1

BLSCV0

EPPO A2

Present, incidental findings

1

Cherry leafroll virus

CLRV00

IIAI d (5)

present, not in Rubus spp.

1

Chrysanthemum

CSNV0

EPPO A1

absent, pest eradicated (1996), confirmed by

1

tigen
Blueberry scorch
virus

stem necrosis virus

survey

(CSNV)
Chrysanthemum

CSVD00

IIAII d (3)

stunt viroid
Coconut lethal

present, in all parts of the area where host

1

crops are grown
PHYP56

IIAI d (11)

absent, confirmed by survey

1

CPMMV0

IAI d (6b)

absent, confirmed by survey

1

CVY00

EPPO A2

absent, confirmed by survey

1

CCYV00

Nl-Alert

absent, confirmed by survey

1

CYSDV0

EPPO A2

absent, confirmed by survey

1

PHYP64

IIAII d (6)

absent, confirmed by survey

1

INSV00

EPPO A2

present

1

CIRSV0

IIAI d (10)

absent, confirmed by survey

1

PHYPPY

IAII d (3)

present, in all parts of the area

1

PEPMV0

2003/64/EC

present, only in protected cultivation, not in

1

yellowing phytoplasma
Cowpea mild mottle
virus
Cucumber vein
yellowing virus
Cucurbit chlorotic
yellows virus
Cucurbit yellow
stunting disorder
virus
Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Impatiens necrotic
spot virus
Naturally spreading
psorosis
Pear decline phytoplasma
Pepino mosaic
potexvirus

production of plants for planting and seeds

Phytoplasma mali

PHYPMA

IAII d (1)

present, at low prevalence

1

Plantago asiatica

PLAMV0

Quickscan

present, in Lily

1

present, at low prevalence, absent in nurseries

1

present, only in some areas where host crops

1

mosaic virus

2010

Plum pox virus

PPV000

Potato mop-top

PMTV00

IIAII d (7)

virus
Potato spindle tuber

are grown, at low prevalence
PSTVD0

IAI d (2e)

viroid

Transient in ornamentals. One outbreak in

1

Dahlia sp. 2013, eradicated. Incidental finding in
potato (Solanum tuberosum) at a breeding
company. Under eradication.Incidental finding in
tomato (Solanum lycopersicum) fruit production
in 2013, eradicated. Not known to occur in
pepper (Capsicum L.).

Potato stolbur phy-

PHYP10

IIAII d (8)

absent, confirmed by survey

1

PNRSV0

IIAI d (12)

present, not in Rubus spp.

1

toplasma
Prunus necrotic
ringspot virus
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Raspberry ringspot

RPRSV0

IIAII d (9)

present, in all parts of the area

1

Satsuma dwarf virus

SDV000

IIAI d (13)

Southern bean

SBMV00

virus
absent

1

absent, confirmed by survey

1

absent

1

present, in all parts of the area where host

1

mosaic virus
Spiroplasma citri

SPIRCI

IIAII d (10)

Strawberry crinkle

SCRV00

IIAII d (11)

virus
Strawberry latent

crops are grown
SLRSV0

IIAII d (12)

ringspot virus
Strawberry mild

present, in all parts of the area, at low preva-

1

lence in bulb crops
SMYEV0

IIAII d (13)

yellow edge virus

present, in all parts of the area where host

1

crops are grown

Tobacco rattle virus

TRV000

Tobacco ringspot

TRSV00

present

1

absent, eradicated (2012), confirmed by survey

1

EPPO Alert

Present, widespread on Cestrum and Solanum

1

list 2007

jasminoides; localized on Lycianthes rantonetti

IAI d (3)

virus
Tomato apical stunt

TASVD0

viroid
Tomato black ring

TBRV00

IIAII d (14)

virus
Tomato chlorosis

present, in all parts of the area, at low preva-

1

lence in bulb crops
TOCV0

EPPO A2

absent, confirmed by survey

1

TICV00

EPPO A2

absent, confirmed by survey

1

TORSV0

IAI d (4)

absent, confirmed by survey

1

TSWV00

IB b (2)

present, only in protected cultivation.

1

EPPO alert

absent, confirmed by survey

1

absent, pest eradicated (2008), confirmed by

1

crinivirus
Tomato infectious
chlorosis virus
Tomato ringspot
virus
Tomato spotted wilt
virus
Tomato torrado

TOTV00

virus
Tomato yellow leaf

2009
TYLCV0

IIAII d (16)

curl virus (TYLCV)
Witches' broom

survey
#N/B

IIAI d (15)

absent confirmed by survey

1
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AFKORTINGEN

Bijlage: Lijst van afkortingen

AFLP
AFM
AM
ATR
BKD
BR
CBS
DMF
DPF
DSI
EC
ELISA
EFSA
EPPO
EU
EUPHRESCO
EZ
FC
FVO
GN/TARIC
HLB
HT
IBP
IPPC
ISPM
KCB
LEI
NAK
NOI
NPPO
NRC
NVWA
PAV
PCR
PFC
PPO
PRA
SMHV
PWN
RR
SKL
TBM
TRSV
USDA
VK
VS
WUR

Assorted Fragment Length Polymorphism
Afrikaanse Fruitmot
Aardappelmoeheid
Aardappelteeltregeling
Bloembollenkeuringsdienst
Bruinrot
Citrus Black Spot
Digitale Manifest
Designated Production Facilities
Digitale Sagitta Invoersysteem
Europese Commissie
Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
European Food Safety Authority
European and Mediterranean Plant Protection Organization
Europese Unie
European Phytosanitary Research Coordination
Ministerie van Economische Zaken
Fytosanitair Certificaat
Food and Veterinary Office
Genormaliseerde Nomenclatuur
Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten
Heat treatment
Inspectie Beheer Programma
International Plant Protection Convention
International Standard for Phytosanitary Measures
Kwaliteits-Controle-Bureau
Landbouw Economisch Instituut van de WUR
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
Notification Of Interception
National Plant Protection Organization
Nationaal Referentiecentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Beleidsdirectie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
van het Ministerie van Economische Zaken
Polymerase Chain Reaction
Permanent Fytosanitair Comité
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Pest Risk Analysis
Stichting Markeringen Houten Verpakkingen
Pine Wood Nematode
Ringrot
Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek
Teelt beschermende maatregelen
Tobacco ringspot virus
United States Department of Agriculture
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Wageningen Universiteit en Research Centrum
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