Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Mededeling aan de aardappeltelers
Vanaf 1 juli 2010 verandert de Europese aanpak van de bestrijding van aardappelcysteaaltjes
(Globodera pallida en G. rostochiensis). Tijdens de omzetting van Richtlijn 2007/33/EG van de Raad
in het Belgische recht werd intens overleg gepleegd met de aardappelsector, die hierbij in de eerste
plaats betrokken is.

Dit bericht vermeldt de belangrijkste maatregelen met betrekking tot
de aardappelsector.
Voor de uitplanting van bepaalde types van pootgoed dat bedoeld is voor vermeerdering is altijd een
bodemonderzoek verplicht. Dat geldt voor gecertificeerd pootgoed. Hetzelfde geldt voor
hoevepootgoed in het geval dat het wordt uitgeplant op een perceel dat gelegen is buiten de zone die
wordt begrensd door de gemeente waar zich de infrastructuur van het bedrijf van oorsprong bevindt
en de aangrenzende gemeenten. In dit geval moet de landbouwer aan het FAVV vragen om een
grondmonster te nemen van de betrokken percelen. Wat het gecertificeerd pootgoed betreft wordt de
bemonstering altijd uitgevoerd door medewerkers van de certificeringsdiensten van de Gewesten.
De monsters bestaan uit ten minste 1500 ml grond per geoogste ha in de vorm van 100 boormonsters
verdeeld volgens een systematisch raster . Dat monster mag worden teruggebracht tot 500 ml per ha
(maar nog steeds verdeeld over 100 boormonsters) op voorwaarde dat officiële documenten kunnen
worden voorgelegd waaruit blijkt dat:
gedurende ten minste 6 jaar geen enkele waardplant werd geteeld;
- of dat bij de twee laatste bemonsteringen geen enkel levend aaltje werd gevonden en er na de
eerste officiële analyse (andere dan degene waarvoor deze officiële analyse werd gevraagd)
geen enkele waardplant werd geteeld;
- of dat bij de laatste bemonstering noch een enkel levend aaltje noch een enkele lege cyste
werd gevonden en er na deze analyse geen enkele waardplant (andere dan degene waarvoor
deze officiële analyse werd gevraagd) werd geteeld.
Het FAVV wijst de telers op een aantal maatregelen die moeten worden getroffen wanneer wordt
vastgesteld dat percelen en partijen besmet zijn :
Maatregelen die gelden voor besmette percelen :
¾ gedurende een periode van ten minste 6 jaar is het gebruik ervan onderworpen aan
bestrijdingsmaatregelen. Aan het einde van die periode kan het Agentschap op verzoek van
de teler een nieuwe officiële analyse uitvoeren : bij negatief resultaat (geen cysten) wordt het
perceel vrijgegeven, in het andere geval worden de beperkingen met nogmaals 6 jaar
verlengd. De bestrijdingsmaatregelen zijn:
o verbod om aardappelen of waardplanten te vermeerderen ;.
o facultatieve toepassing van bepaalde bestrijdingsmaatregelen : gebruik van resistente
aardappelrassen, nematiciden of vangplanten;
bij toepassing van één of meer van die maatregelen wordt de periode voordat een
eventuele nieuwe analyse plaatsvindt, teruggebracht tot 3 jaar ;
Maatregelen die gelden voor besmette aardappelpartijen :
¾ verbod om partijen opnieuw uit te planten of uit te voeren ; verzending naar een ander
Europees land is alleen mogelijk mits de fytosanitaire autoriteiten van dat land daarmee
instemmen ;
¾ voor (consumptie-)aardappelen die bestemd zijn voor industriële verwerking of sortering : zij
moeten bestemd zijn voor een bedrijf dat beschikt over een door het Agentschap
goedgekeurde veilige afvalverwijderingsmethode ; er gelden geen beperkingen voor
aardappelen die bestemd zijn voor rechtstreekse verkoop of voor veevoeder.
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Andere geldende eisen :
¾ verplichting om de Globodera-soort te bepalen wanneer cysten worden gevonden;
¾ door het Agentschap uitgevoerde jaarlijkse monitoring op een 300-tal percelen met
consumptieaardappelen die worden uitgekozen op grond van de aardappeldichtheid in het
gebied, bij voorkeur bij telers die de aanwezigheid van Globodera nog nooit hebben gemeld;
De bepalingen van de meldingsplicht zijn voorts beschreven in het bericht beschikbaar via de
volgende link: http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/pv_phyto/_documents/ COMMUNIQUE_Notificationglobodera_2010-11-26_FINAL_NL.pdf.

Deze nieuwe wetgeving betreft eveneens de sierteeltsector en de
groenteteeltsector
zie bericht http://www.favv.be/sp/pv_phyto/_documents/2009-12-10_bericht-globoderagroenten_NL.pdf.
Het Agentschap komt nog terug op dit onderwerp voor een aantal specifieke punten vóór het volgende
seizoen.
Als u hierover nog vragen hebt, kunt u het FAVV contacteren. De gegevens van de Provinciale
controle-eenheden vindt u terug op http://www.favv-afsca.fgov.be/pce/ .
======================
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Enkel de materies waarvoor het FAVV bevoegd is, zijn opgenomen in dit document. Het heeft louter een
informatief karakter en is niet bedoeld om de wetgeving terzake te vervangen. De wettelijke bepalingen waarnaar
verwezen wordt, blijven in alle gevallen van toepassing. De algemene gebruiksvoorwaarden en disclaimer,
vermeld op de website blijven uiteraard ook van toepassing op dit document.
De meest actuele gegevens vindt u op de website van het FAVV. Omdat de website geen vaststaand
gegeven is, geven we geen directe hyperlinks op.
Om het zoeken te vergemakkelijken kan u :
de zoekmotor gebruiken,
of het trefwoordenregister gebruiken,
of zoeken in de rubriek «Beroepssectoren».
In dit document zijn enkel de laatste wijzigingen aangeduid zodat u kan terugkoppelen naar de vorige
versie. Deze wijzigingen zijn in rood weergegeven, toevoegingen zijn onderlijnd en schrappingen
doorstreept.
Historiek van dit document:
Versie 1 – 01-07-2010
Versie 2 – 10-11-2010
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