Quarantaine-organismen onder de loep
Met Covid-19 werden we met onze neus op de feiten gedrukt. De wereld is een
dorp. Ziekten en plagen zijn binnen een mum van tijd wereldwijd verspreid.
Daar waar Covid-19 de mens raakt, raken Q-organismen onze natuur, parken en
boomkwekerijen. Waar speelt de boomkwekerijsector met vuur en wat kan de
sector doen om schade te voorkomen?

Japanse kever, foto EPPO
Een hele teeltregio voor lange tijd op slot. Geen mogelijkheden om inkomsten te
genereren en geen tegemoetkoming vanuit een ‘rampenfonds’. Dus een enorme
economische impact voor individuele kwekers, maar ook voor de hele
boomkwekerijsector in Nederland. En vele faillissementen tot gevolg. Dat is het ultieme
doemscenario dat werkelijkheid kan worden als er bepaalde quarantaine-organismen,
kortweg Q-organismen, worden gevonden. En volgens kenners is dit een reële angst.
Met het vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU en het afschaffen van alle
douaneformaliteiten op 1 januari 1993, vervielen fytosanitaire controles aan de
landsgrenzen. Daarvoor in de plaats organiseert Naktuinbouw steekproeven waarbij er
wel fytosanitaire checks gedaan worden, maar het moment van een eventuele controle is
naar achteren verschoven. En dat biedt de ziekten en plagen mogelijkheden. Want als

een product eenmaal binnen de EU is, dan kan het heel makkelijk over een groot gebied
reizen. En eventuele ziekten en plagen liften zo makkelijk mee.
Niet óf, maar wanneer komt-ie?
Het is dan ook vanwege dit naar achteren schuiven van de controle, dat veel experts
waarschuwen: het is niet de vraag óf de ziekte/plaag komt, maar meer wanneer. Want
dat-ie gaat komen, is voor velen zo klaar als een klontje. “Kijk maar naar het verhaal van
Xylella”, vertelt Bjorn Kohlmann, vaktechnisch adviseur bij Tree Centre Opheusden. “De
meeste kwekers kennen Xylella waarschijnlijk. En sommigen kennen wellicht ook de
treurige beelden van de brandende olijfbomen van honderden jaren oud in Zuid-Italië.
Want daar zette deze bacterie als eerste voet op Europese bodem.”
Ook in Nederland is Xylella een paar keer gevonden. “Een keer ergens op een kantoor”,
weet Kohlmann, “en bij een ander geval ging het om een partij rozemarijn uit Portugal
die verhandeld werd via Nederland. Deze planten werden teruggehaald via een
terugroepactie, maar waren ook tot in Denemarken en andere EU-landen gekomen.
Gelukkig liep het met een sisser af. Maar dit geeft wel aan dat een Q-organisme best nu
al ergens kan zijn, of breder verspreid is, dan dat we nu weten. Daarom moeten we er
heel alert op zijn, en vooral alle informatie die we over deze organismen hebben, goed
verspreiden. Want we kunnen maar beter goed voorbereid zijn”, vindt Kohlmann.
Grijze vlek inkleuren
Deze gedachten zijn dan ook de achtergrond voor een project van vakorganisaties in de
grootste boomteeltregio’s (Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Greenport Boskoop
en Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas), LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en
Zomerbloemen, handelsorganisatie Anthos, Naktuinbouw, NVWA, onderzoekers van
Wageningen University & Research en ondernemers uit de boomteeltregio’s.
Zij bundelen alle informatie over vier Q-organismen (zie volgende pagina) die net als
Xylella heel gevaarlijk zijn. Kohlmann: “Kijk, van Xylella weten kwekers het een en
ander, maar van de Japanse kever? Ja, ze hebben er wel eens van gehoord, maar het is
een grote grijze vlek. En die willen we zo helder mogelijk inkleuren.”
Daarom is begin dit jaar een project gestart dat werkt aan informatieverspreiding en
preventie. Alle beschikbare wetenschappelijke kennis en kennis uit de praktijk zal worden
gebundeld en vertaald naar relevantie informatie voor kwekers en andere ondernemers
in en om de boomkwekerij. Het project richt zich primair op de ondernemers in de
verschillende schakels in de sector (uitgangsmateriaal/vermeerdering, teelt, handel).
Daarnaast zullen ook partijen rond de productie- en afzetketen zoals adviseurs, onderwijs
en afnemers actief worden benaderd. “Uiteindelijk willen we komen tot een goede elearning”, legt Kohlmann uit. “Deze zal beschikbaar komen voor het groene onderwijs en
ontsloten worden via Groen Kennisnet. Want we zijn er echt bij gebaat om deze Qorganismen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. We moeten proactief
bedreigingen tegemoet treden. Dat begint bij: weten waar je op moet letten, en het
delen van deze informatie met de sector.”

Vier quarantaine-organismen
1.
Popillia japonica (Japanse kever)
2.
Anoplophora glabripennis (Aziatische boktor)
3.
Anoplophora chinensis (Oost-Aziatische boktor)
4.
Agrilus planipennis (essenprachtkever)
Waarom zijn deze vier organismen gevaarlijk? Kohlmann: “Ruim 80% van het sortiment
van Nederlandse bomen- en plantenkwekers staat op de lijst van waardplanten voor de
ziekten veroorzaakt door deze torren en kevers.”
Herkennen Q-organismen
Hoe kunt u al deze organismen herkennen? Klik op deze linkjes van de NVWA:
Japanse kever:
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/plantenpaspoort/opa/publicaties/popilliajaponica
Aziatische en Oost-Aziatische boktor:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/aziatische-en-oostaziatische-boktor
Essenprachtkever:
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/plantenpaspoort/opa/publicaties/agrilusplanipennis-herkennen
Jaren geleden boktor in Boskoop
De boomkwekerijsector werd eind 2009 opgeschud: in Boskoop waren twee larven van
de Oost-Aziatische boktor gevonden. Dit had begin 2010 grote impact op de bedrijven en
de regio. Zo werd er een bufferzone ingesteld en gold een verhoogd toetsingsprotocol.

Oost-Aziatische boktor, foto NVWA

Gereguleerde organismen EU-Plantgezondheidsverordening
De EU-Plantgezondheidsverordening stelt regels om schade door ziekten en plagen aan
planten te voorkomen of te beperken. Een aantal ziekten en plagen is in deze
verordening specifiek aangewezen als gereguleerde organismen. Een ziekte of plaag
wordt gereguleerd als die aan bepaalde criteria voldoet. Een belangrijk criterium is dat er
onaanvaardbare schade kan ontstaan in teelten, de groene ruimte of voor de
werkgelegenheid, als deze organismen zich vestigen of verspreiden in de EU.
Gereguleerde organismen kunnen een verschillende status hebben:
• Quarantaine-organismen: ziekten en plagen die niet in de EU voorkomen, of daar
zeer beperkt verspreid zijn. Wordt een Q-organisme in de EU aangetroffen, dan
moet deze in principe uitgeroeid worden. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn:
variërend van een handelsverbod van waardplanten gedurende meerdere jaren,
tot het vernietigen van een partij waardplanten of alle waardplanten in een
gebied.
• Prioriteitsorganismen: enkele Q-organismen zijn aangeduid als
prioriteitsorganismen, omdat ze voor grote economische schade kunnen zorgen.
Daaronder de Japanse kever en Xylella. Hier moeten strikte maatregelen tegen
genomen worden.
• PZ-quarantaine-organismen (Protected Zone): dit zijn ziekten en plagen die
voorkomen in de meeste EU-landen. Ze hebben alleen een Q-status in (delen van)
EU-landen waar het organisme niet voorkomt.
• Regulated Non-Quarantine Pests (RNQP’s): schadelijke organismen die voorkomen
in de EU en niet uitgeroeid hoeven te worden. Een RNQP-organisme mag echter
niet voorkomen op bepaalde plantensoorten of -geslachten die in de EU in de
handel worden gebracht om opgeplant te worden voor specifieke toepassingen.
Wilt u weten welke status een bepaald organisme heeft, en welke regels ervoor gelden?
Zie deze link van de NVWA:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/fytosanitaire-wetgeving-vanaf-14-december-2019/qorganismen
Tekst: Wageningen University & Research

