Bericht aan de aardappelsector
Geval van wratziekte in de gemeente Bergeijk (NL), dicht bij de
Belgische grens
De nVWA (Nederlandse fytosanitaire autoriteit) stelde ons in kennis van de vaststelling van een uitbraak
van wratziekte (Synchytrium endobioticum) in de gemeente Bergeijk, dichtbij de Belgische grens. Die
schimmel kan grote schade aanrichten in de aardappelteelt en er zijn verschillende rassen van : in dit
geval zou het waarschijnlijk gaan om ras 1.
Wratziekte is een gereglementeerd quarantaineorganisme dat thans niet voorkomt in België. Er bestaat
geen enkel efficiënt chemisch bestrijdingsmiddel. Als het organisme wordt vastgesteld, moet dat
worden gemeld : u moet uw Provinciale Controle‐eenheid (PCE) onmiddellijk in kennis stellen (adressen
van de PCE’s op : www.favv‐afsca.fgov.be/pce/ ) bij middel van het daartoe bestemde formulier (dat
beschikbaar is in de PCE en op de website van het FAVV : www.favv‐afsca.be/meldingsplicht/ ).
Conform artikelen 9 tot 15 van het KB van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en
plantaardige producten schadelijke organismen, moeten verplichte bestrijdingsmaatregelen worden
getroffen. Die maatregelen houden met name het volgende in :
‐ de knollen en het loof van aardappelen afkomstig van besmette percelen worden zodanig
behandeld dat de parasiet wordt vernietigd ;
‐ het is verboden om aardappelen of alle voor wederopplant bestemde planten(productie van
plantgoed van groenten, houtachtige gewassen, knollen, enz.) te verbouwen op besmette
percelen;
‐ in een veiligheidszone rondom het besmette perceel is de teelt van consumptieaardappelen van
te gevoelige rassen verboden.
Een besmet verklaard perceel en de bijbehorende veiligheidszone mogen pas worden vrijgegeven nadat
uit een officiële analyse is gebleken dat er geen levende sporen meer aanwezig zijn. Omdat bekend is
dat die sporen gedurende zeer lange tijd (meer dan 30 jaar) kunnen overleven, is duidelijk dat de
gevolgen van een besmetting erg zwaar kunnen zijn voor de verantwoordelijke van het perceel. Het is
dan ook absoluut noodzakelijk dat een eventuele besmetting zo snel mogelijk wordt opgespoord en dat
de teelten nauwkeurig getraceerd kunnen worden om de omvang van de oppervlaktes en de partijen
onderworpen aan verplichte bestrijdingsmaatregelen zo klein mogelijk te houden.
Naar aanleiding van de in Nederland gemelde besmetting stelde het FAVV een 3 km breed
toezichtsgebied in langs de Nederlandse grens, in de gemeenten Mol en Lommel. Er wordt thans in dat
gebied een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele aanwezigheid van besmettingen in
aardappelpercelen. Er zal met de betreffende telers contact worden opgenomen en alle
aardappelpartijen van gevoelige rassen kunnen visueel onderzocht worden. Als verdachte symptomen
worden aangetroffen zullen monsters van aardappelen (en, indien nodig, grondmonsters) worden
genomen en geanalyseerd. Het toezicht zal afhankelijk van de bij het onderzoek vastgestelde risico’s
worden opgeheven of aangepast.
Men ziet nu reeds dat een groot aantal aardappelpercelen worden verbouwd door Nederlandse
landbouwers van wie de bedrijven gelegen zijn in de door de nVWA afgebakende zone : er bestaat dus
het risico dat besmette grond wordt overgebracht naar in BE gelegen percelen zelfs buiten de zone die
thans intensief door het FAVV wordt bewaakt.
In deze omstandigheden moeten alle betrokken telers, naast de gebruikelijke goede
productiemethoden, in het kader van de autocontrole de volgende specifieke fytosanitaire
hygiënemaatregelen moeten nemen :
‐ bij voorkeur gecertificeerd pootgoed te gebruiken; in geval van hoevepootgoed moet dan een
doorgedreven controle uitgevoerd worden door de teler ;

‐
‐

‐
‐

resistente rassen kiezen ;
overbrengen van grond van een perceel naar een ander perceel vermijden : de geoogste
aardappelen op het perceel van grond ontdoen, de machines en andere uitrusting schoonmaken
voordat u het perceel verlaat, erosie bestrijden, … ;
erop toezien dat deze aanbevelingen worden gevolgd als u percelen verhuurt aan een
aardappelteler ;
bij twijfel onmiddellijk contact opnemen met de PCE.

