Q-ORGANISMEN

MET BELANG VOOR DE BOOMKWEKERIJ

XYLELLA FASTIDIOSA

WAARDPLANTEN
De bacterie wordt vooral in houtige planten vastgesteld,
vastgestel maar
erg selectief is ze niet met meer dan 300
uit
00 plantensoorten
plantensoor
meer dan 60 botanische families.

MAATREGELEN BIJ
VASTSTELLING
IJ VASTST
ɒ%HVPHWWHSODQWHQZRUGHQYHUQLHWLJGRQGHURIʖFLHHO
toezicht.
• Er wordt een gebied afgebakend, bestaande uit het besmet
gebied en een bufferzone van 10 km daarrond, waarin een
intensieve survey wordt uitgevoerd.
IMPACT
Handel van waardplanten uit afgebakende gebieden is
onderhevig aan strikte voorwaarden.
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PREVENTIEVE MAATREGELEN
• Er gelden strikte invoervoorwaarden
de EU voor een
oorwaarden in d
uitgebreide reeks
ks waardplanten.
waardpla
ɒ,QYRHULQGH(8YDQNRIʖHSODQWHQXLW&RVWD5LFDHQ
8YDQNRIʖHSODQWHQX
Honduras is verboden.
er
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LEVENSCYCLUS
Xylella fastidiosa wordt uitsluitend in de houtvaten van de plant
aangetroffen. De bacterie zwerft het liefst als vrije cellen
(planktonische cellen) doorheen het xyleem en de plant
vertoont op dat moment geen uitwendige symptomen. Pas
wanneer de bacterie aggregaten vormt, zal het xyleem
geleidelijk aan verstoppen en verschijnt de bladrandverdroging. De verspreiding van de bacterie gebeurt door een
brede waaier aan zuigende insectensoorten die het xyleem
m
aanprikken om zich te voeden, voornamelijk dwergcicaden
n en
schuimcicaden. De bacterie installeert zich in hun mondddelen, waardoor het insect levenslang X. fastidiosa
osa kan
overdragen.
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HERKENNING
Het schadebeeld van de bacterie Xylella fastidiosa omvat
herfstverkleuring van de bladeren met verdorring van de
bladrand, vaak met een duidelijk afgelijnde begrenzing.
Dit wordt gevolgd door verdroging en verschrompeling van
bladeren, verdroging van takken met bladeren, groeivertraJLQJHQXLWHLQGHOLMNYROOHGLJDIVWHUYHQYDQGHSODQW6SHFLʖHNH
aandoeningen zijn de ‘ziekte van Pierce’ in druivelaar, ‘variegated chlorosis’ in citrus en ‘phony peach’ in perzik. Er zijn
plantensoorten die een duidelijk ziektebeeld vertonen, maar
veel soorten blijven na infectie symptoomloos.

'H]HɐFKHJHHIWGHKXLGLJHVWDWXVZHHUYDQGHTXDUDQWDLQHRUJDQLVPHQRSKHWPRPHQWYDQSXEOLFDWLH'HUHJHOJHYLQJURQGTXDUDQWDLQHRUJDQLVPHQ
evolueert echter in de tijd. Raadpleeg daarom voor de meest actuele informatie steeds www.favv.be.
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