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Voorwoord _____________________________________________________________
Op verzoek van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM), en afgestemd met de ministeries voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), is onder regie het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de nota
Duurzame gewasbescherming geëvalueerd. De nota beschrijft het
gewasbeschermingsbeleid voor de periode 1998-2010. Het PBL heeft deze
eindevaluatie uitgevoerd in de periode 2010-2011 in samenwerking met
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Wageningen UR (PPO), het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en CLM Onderzoek en Advies
(CLM).
De genoemde instituten hebben de onderzoeksvragen, die ten behoeve van de
eindevaluatie door de ministeries van EL&I en IenM waren geformuleerd, per thema
gedetailleerd beantwoord in de volgende rapporten:
•
deelrapporten economie en naleving, onder verantwoordelijkheid van PPO en
met medewerking van LEI - Wageningen UR en de Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit (NVWA)1;
•
deelrapport milieu, onder verantwoordelijkheid van het RIVM en met
medewerking van Alterra - Wageningen UR, PBL en het Centrum voor
Milieuwetenschappen Leiden (CML) van de Universiteit Leiden;
•
deelrapport voedselveiligheid, onder verantwoordelijkheid van het RIVM en
met medewerking van het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid Wageningen UR;
•
deelrapport arbeidsveiligheid, onder verantwoordelijkheid van TNO;
•
deel rapport kennisontwikkeling en -verspreiding, onder verantwoordelijkheid
van CLM en met medewerking van PPO;
•
deelrapport biologische bestrijders, verantwoordelijkheid van CLM en met
medewerking van de NVWA;
•
deelrapport fytosanitair beleid, verantwoordelijkheid van CLM en met
medewerking van de NVWA.
Op basis van deze acht rapporten heeft het PBL een syntheserapport geschreven
met de belangrijkste bevindingen uit de deelstudies.
Het PBL heeft een wetenschappelijke klankbordgroep ingesteld voor een
wetenschappelijk oordeel over de deelstudies en de synthese. Deze
wetenschappelijke klankbordgroep heeft positief geoordeeld over de gebruikte
methoden en over de manier waarop de uitkomsten zijn geïnterpreteerd. De
wetenschappelijke klankbordgroep stond onder voorzitterschap van dr. ir. J.E. van
den Ende, algemeen directeur van de Plant Sciences Group van Wageningen UR
(University & Research centre).

1

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) is per 1 januari 2012 gefuseerd met de Algemene
Inspectiedienst (AID) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) tot Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA). In dit rapport wordt met NVWA de voormalige
Plantenziektenkundige Dienst bedoeld.

Bij de uitvoering van de studies is gebruik gemaakt van vele suggesties van de
wetenschappelijke klankbordgroep, de maatschappelijke klankbordgroep, de
betrokken ministeries en de samenwerkende instellingen.
Het voorliggende rapport betreft de deelstudie Fytosanitair beleid.
In deze deelstudie is samengewerkt met het RIVM ten aanzien van de berekeningen
en scenario’s van (vermeden) milieubelasting. We bedanken Ton van der Linden
(RIVM) voor het leveren van de berekeningen. Ook bedanken we Marijke Vonk,
Rick Wortelboer en Martha van Eerdt (allen PBL) voor hun vragen en opmerkingen
t.a.v. ons onderzoek.
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Samenvatting________________________________________________________
In 2010-2011 heeft de eindevaluatie Duurzame Gewasbescherming (EDG)
plaatsgevonden, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). CLM
heeft voor deze evaluatie samen met de NVWA het fytosanitair beleid in de
afgelopen periode geanalyseerd in relatie tot duurzame gewasbescherming en de
milieudoelstellingen. Het doel van deze deelevaluatie was het nagaan in welke mate
fytosanitair beleid heeft bijgedragen aan de milieudoelstellingen van het
gewasbeschermingsbeleid. Concreet gaat het dan om het verminderen van het
gebruik en de milieubelasting van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Deze vraag is onderverdeeld in de volgende 3 deelvragen:
1. Welke wet- en regelgeving t.a.v. fytosanitair beleid is in Nederlands (en
Europees) verband van kracht en welke maatregelen zijn in welke periode
uitgevoerd?
2. In welke mate is hiermee voorkomen dat schadelijke organismen zich hebben
gevestigd / uitgebreid in Nederland?
3. In welke mate is hiermee milieu-impact vermeden?
Er is met name op de eerste twee vragen een kwalitatief antwoord gegeven.
1. Er is een coherente set van wetten/regelingen op zowel internationaal (EU) als
nationaal niveau die beoogt bescherming te bieden tegen het binnenbrengen in de
lidstaten van schadelijke organismen uit andere lidstaten of derde landen en tegen
verspreiding binnen een lidstaat (figuur 1).
De EU-richtlijn 2000/29/EG geeft voorschriften waaraan de nationale wetgeving
over de bestrijding van plantenziekten in de lidstaten moet voldoen. Deze richtlijn
beoogt hoofdzakelijk bescherming tegen het binnenbrengen in de lidstaten van
schadelijke organismen uit andere lidstaten of uit derde landen en tegen de
verspreiding binnen een lidstaat. In de richtlijn wordt een lijst met zeer schadelijke
plagen en ziekten gegeven, de zogenaamde quarantaine-organismen (kortweg Qorganismen).
Voor enkele plantenziekten zijn specifieke bestrijdingsrichtlijnen opgesteld, omdat
de betreffende ziekten grote consequenties hebben voor teelt en handel van de
waardplanten in internationaal verband. Voorbeelden hiervan zijn de
bestrijdingsrichtlijn wratziekte, bestrijdingsrichtlijn aardappelmoeheid, en de
bestrijdingsrichtlijnen ringrot en bruinrot.
2. Toezicht in de teelt, bij de verwerking van agrarische producten en in de groene
ruimte in Nederland richt zich in eerste instantie op bepaalde organismen op basis
van Europese meldingsverplichtingen. Daarnaast kunnen risicoanalyses door de
NVWA aanleiding zijn voor monitoring van bepaalde schadelijke organismen.
Tijdens het monitoren kunnen Q-organismen in de teelt worden gevonden. Elk jaar
is er wel sprake van 1 of meerdere vondsten van potentieel schadelijke
organismen. In 2010 is er bij de importinspecties bij zowel de bloemisterij
producten als groente en fruit in 0,1% van de inspecties een vondst gedaan van
schadelijke insecten. Voorbeelden hiervan zijn vondsten van Spodoptera littoralis
(in Chrysant in 2005) en Spodoptera litura (in Ficus in 2008) en Thrips palmi
I

(meerdere keren in Ficus in kassen in periode 1992-1999). Deze
uitbraken/vondsten zijn mede door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
uitgeroeid. In 2007 is er een vondst geweest van het tomatengeelkrulbladvirus
(TYLCV) in tomatenplanten. Door het bestrijden van de insecten-vector Bemisia
tabaci, het verwijderen van geïnfecteerde planten, en het toepassen van
hygiënische maatregelen bij de teeltwisseling, is het virus in Nederland uitgeroeid.
De afwezigheid van het virus is vastgesteld door middel van het uitvoeren van een
survey. Op de vraag in welke mate voorkomen is dat schadelijke insecten zich
gevestigd of uitgebreid zouden hebben, is geen kwantitatief antwoord mogelijk.
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Figuur 1

Schematisch overzicht van de fytosanitaire regelgeving.

3. Om een inschatting te maken van de potentieel vermeden milieu-impact zijn uit
de ca. 300 organismen op de EU quarantainelijst (Annex I en II van de Fytorichtlijn
2000/29/EC) op basis van een aantal criteria 41 organismen geselecteerd. Uit deze
41 zijn vervolgens 19 organismen geselecteerd die nader zijn geanalyseerd: 3
schimmels, 12 insecten, 2 virus-vector combinaties en 2 nematoden in
verschillende land- en tuinbouwsectoren.
Voor deze organismen is op basis van de biologie van het organisme, de bestrijding
in huidige vestigingsgebieden en de mogelijkheden die het toelatingsbeleid in
II

Nederland biedt qua in te zetten stoffen een globale inschatting gemaakt van de
milieubelasting van de middelen die ingezet zouden moeten worden om deze
organismen bij onverhoopte introductie te beheersen. Hiervoor zijn berekeningen
met data uit de NMI (Nationale Milieu Indicator) uitgevoerd. De extra
milieubelasting is vergeleken met de berekende bestaande milieubelasting in de
betreffende gewassen zoals deze in de NMI is opgenomen. Op die manier kan zowel
per stof als per gewas een extra potentiele milieubelasting worden ingeschat.
Hierbij is de keuze van het in te zetten middel dus ook van invloed. De organismen
zijn in meer detail beschreven in factsheets (bijlage 1) die opgebouwd zijn aan de
hand van een 8-tal vragen. Op deze manier wordt voor alle organismen een
soortgelijke set van informatie opgebouwd.

Figuur 2

Symptomen van aantasting van
aardappelblad door P. Pittieriana
als voorbeeld van een schimmel als
Q-organismen. (Bron: CABI, CPC,
foto CIP).

Van de 19 Q-organismen zijn er 2 (nematoden) reeds gevestigd in Nederland. Voor
de specifieke situatie van deze 2 nematoden, is een kwantitatieve inschatting van
de milieubelasting niet mogelijk geweest. De vermeden milieubelasting in deze
rapportage heeft betrekking op de overige 17 (nog niet gevestigde) organismen.
Vanuit deze 17 is een schatting van de 41 organismen gemaakt.
Wanneer een quarantaine(waardig) organisme bij import wordt gevonden wordt de
partij/het product vernietigd of retour gestuurd. Bij een incidentele uitbraak worden
indien mogelijk maatregelen genomen om het organisme uit te roeien. Hierbij
worden zo nodig gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Er is geen schatting
gemaakt van deze milieubelasting omdat het lokale en incidentele toepassingen
betreft en de milieubelasting daarom laag is.
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Figuur 3

Een adult en larve van Spodoptera littoralis als voorbeeld van een
insect als q-organisme (Bron: NVWA, NRC, foto’s: Marja van Straten).

Het ging in dit onderzoek dus om een inschatting van de vermeden milieubelasting
door het voorkómen van vestiging en verspreiding van nieuwe ziekten en plagen op
basis van de huidige fytosanitaire wetgeving. Hiertoe zijn 2 scenario’s opgesteld per
organisme, een “laag” en een “hoog” scenario. Het lage scenario gaat uit van
geringere inzet van gewasbeschermingsmiddelen dan het hoge scenario.
De ingeschatte milieubelasting van het oppervlaktewater op basis van de
bestrijding van de 41 nog niet gevestigde organismen bedraagt in het ”hoge”
scenario 14% van de huidige milieubelasting van het oppervlaktewater a.g.v.
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland op basis van NMI
berekeningen. In het “lage” scenario komt het percentage uit op 8% extra
milieubelasting. De kwantitatieve schatting heeft zich beperkt tot een aantal nog
niet gevestigde organismen die op de Europese quarantainelijst staan. Het
Europese fytosanitaire beleid is niet alleen gericht op het tegengaan van
introducties van schadelijke organismen die momenteel op de quarantainelijst
staan, maar ook op nieuwe schadelijke organismen. Nieuwe schadelijke organismen
kunnen dus in de toekomst op de quarantaine lijst worden geplaatst. De potentieel
vermeden milieubelasting als gevolg van het fytosanitaire beleid kan daarom hoger
liggen.
Het verdient aanbeveling het fytosanitaire beleid zorgvuldig uit te blijven voeren,
mede om extra milieubelasting door de vestiging en verspreiding van nieuwe
ziekten en plagen te vermijden.
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Inleiding ___________________________________________________________________________________
In 2004 heeft het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(tegenwoordig Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) het beleid
voor gewasbescherming voor de periode 2004-2010 in de Nota Duurzame
Gewasbescherming vastgelegd. Het verbeteren van de milieukwaliteit, de
arbeidsbescherming en voedselveiligheid met behoud van de internationale
concurrentiepositie van de agrarische sector staan in deze nota centraal.
In 2006 heeft een tussenevaluatie van de vastgestelde doelen plaatsgevonden (PBL,
2007). In 2010-2011 heeft de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming (EDG)
plaatsgevonden, uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Bij de voorbereiding van de evaluatievragen heeft PBL geconstateerd dat het
fytosanitaire beleid in Nederland en Europa een belangrijke invloed kan hebben op de
stimulering van duurzame gewasbescherming en het realiseren van de milieudoelen.
De introductie van uitheemse ziekten en plagen kan leiden tot de inzet van extra
gewasbeschermingsmiddelen. Fytosanitair beleid kan de vestiging of uitbreiding van
uitheemse soorten voorkomen. Daarmee is het één van de instrumenten die de
uitvoering van geïntegreerde gewasbescherming en het realiseren van de
milieudoelen kan ondersteunen.
PBL heeft voor de eindevaluatie CLM gevraagd om in samenwerking met de NVWA
het fytosanitair beleid in relatie tot duurzame gewasbescherming en de milieudoelen
te analyseren.
Doel
Het doel van deze evaluatie is het nagaan in welke mate fytosanitair beleid heeft
bijgedragen aan de milieudoelen van het gewasbeschermingsbeleid.
Evaluatievragen
In deze evaluatie dient de volgende vraag beantwoord te worden:
In welke mate heeft fytosanitair beleid bijgedragen aan het verminderen van het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en in welke mate heeft dit
bijgedragen aan de milieudoelstellingen.
Deze hoofdvraag is door het projectteam onderverdeeld in de volgende vragen:
1. Welke wet- en regelgeving t.a.v. fytosanitair beleid is in Nederlands (en
Europees) verband van kracht en welke maatregelen zijn in welke periode
uitgevoerd?
2. In welke mate is hiermee voorkomen dat schadelijke organismen zich hebben
gevestigd / uitgebreid in Nederland?
3. In welke mate is hiermee milieu-impact vermeden?
In dit onderdeel van de evaluatie wordt een kwalitatief antwoord gegeven op de
bovenstaande vragen. Bij vragen 2 en 3 is een selectie gemaakt van de 19, in het
kader van “vermeden” milieubelasting, globaal meest relevante Q-organismen.
Vervolgens is het risico van vestiging en verspreiding van deze organismen
geanalyseerd, evenals een inschatting van de daarbij benodigde
gewasbeschermingsmaatregelen en –middelen. Tenslotte is globaal ingeschat in
welke mate milieubelasting is vermeden door het buiten de deur houden van deze Qorganismen.
1
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Werkwijze _______________________________________________________________________________
Stap 1: Wet- en regelgeving
In deze stap is beknopt de fytosanitaire wet- en regelgeving ten aanzien van
plantenziekten geanalyseerd. Belangrijk vragen daarbij waren:
•
Welke relevante fytosanitaire regelgeving was/is van kracht in de
evaluatieperiode (2000-2010) in Nederlands en Europees verband?
•
Zijn wijzigingen in de fytosanitaire wet- en regelgeving opgetreden die invloed
hebben gehad op het voorkomen van ziekten en plagen en hiermee op het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?
CLM en NVWA maakten daarbij gebruik van eigen kennis, literatuur en andere
beschikbare informatie.

Stap 2: Selectie organismen
In de EU staan ca. 300 organismen op de quarantainelijst (Annex I en II van de
Fytorichtlijn, 2000/29/EC). Lidstaten zijn verplicht maatregelen te nemen om
introductie en verspreiding van deze organismen te voorkomen. In deze stap hebben
de NVWA en CLM uit de quarantainelijst globaal de qua vermeden milieubelasting 17
meest relevante organismen geselecteerd voor Nederland. Voor elke sector is ten
minste één organisme geselecteerd. Op verzoek van de maatschappelijke
klankbordgroep zijn ook twee gevestigde organismen (nematoden) toegevoegd aan
de analyse. Vervolgens is een inschatting gemaakt welke middelen nodig zijn om
deze organismen bij introductie te beheersen en is een inschatting gemaakt van de
milieubelasting van deze middelen.
Bij de selectie zijn vijf criteria gehanteerd:
1. Potentiële schadelijkheid/economische impact (zonder toepassing van
gewasbeschermingsmaatregelen).
2. Gewasareaal.
3. Type ziekte of plaag.
4. Bestrijdingsmogelijkheden en belasting oppervlaktewater.
5. Sector en soortengroepen.
De criteria worden hieronder verder toegelicht.
1.

Potentiële schadelijkheid/economische impact (zonder toepassing van
gewasbeschermingsmaatregelen)
Voor elk quarantaine-organisme is een globale inschatting gemaakt van de
schadelijkheid voor gewassen en voor planten in de groene ruimte in Nederland.
Hierbij is een schaal van 1 tot 3 gehanteerd, waarbij 1 de laagste score is en 3 de
hoogste score voor schadelijkheid. De inschatting is gedaan op basis van informatie
uit datasheets van EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation)
en de Cabi Crop Protection Compendium en kennis aanwezig bij medewerkers van de
NVWA. Bij het inschatten van de schadelijkheid is ook gekeken hoe gunstig of
ongunstig het Nederlandse klimaat is voor de ontwikkeling van de plaag of ziekte.
Alle organismen met een score van 1 zijn NIET geselecteerd.
3

2. Gewasareaal
De grootte van het areaal waardplanten is globaal ingedeeld volgens een schaal van
1 – 3 (1 = klein, 3 = groot areaal). Hierbij is rekening gehouden met de intensiteit
van de teelt. Dus ca. 1.400 ha tomatenteelt geldt als een groot gewas (score 3),
evenals het akkerbouwgewassen aardappel met een areaal van ca. 160.000 ha en
het fruitgewas appel met een areaal van ca. 10.000 ha. Alle organismen met een
score van 1 zijn NIET geselecteerd.
3. Type ziekte of plaag
Het type ziekte of plaag is bij de selectie gebruikt door ziekten of plagen waartegen
geen gewasbeschermingsmiddelen staan geregistreerd NIET te selecteren. Zo zijn
tegen bacterieziekten geen gewasbeschermingsmiddelen (meer) toegelaten.
Ontsmettingsmiddelen (biociden) kunnen wel worden gebruikt maar dragen over het
algemeen in geringe mate bij aan de belasting van het oppervlaktewater. Om
dezelfde reden zijn virussen ook NIET geselecteerd, behalve wanneer ze worden
overgebracht door een vector die met een fungicide of insecticide kan worden
bestreden.
4. Bestrijdingsmogelijkheden en belasting oppervlaktewater
In deze vierde selectiestap is rekening gehouden met bestrijdingsmogelijkheden en is
een mogelijke belasting van oppervlaktewater als criterium gebruikt. Bodemziekten
zoals aardappelwratziekte en verschillende nematoden vallen derhalve af. Aangezien
sommige nematoden zich gevestigd hebben in Nederland is besloten toch enkele mee
te nemen. De analyse van deze gevestigde organismen in relatie tot
gewasbescherming en gebruik van middelen is complex. Daarom is een globale
kwalitatieve analyse uitgevoerd.
Er staan verschillende Diabrotica soorten (maïswortelkevers) op de quarantainelijst.
Bij de maïswortelkever is de verwachting dat in het Nederlandse klimaat geen grote
populaties zullen optreden en dat zaadbehandeling voldoende is voor de bestrijding.
5. Sectoren en soortengroepen
Na bovengenoemde selectiestappen bleven 41 organismen over (5 schimmels, 33
insecten en 3 virusvectoren).
Uit deze 41 is vervolgens een verdere selectie gemaakt waarbij organismen zijn
gekozen uit verschillende sectoren. Ook is uit groepen vergelijkbare organismen,
bijvoorbeeld Cydia soorten op fruitteeltgewassen, de qua impact meest relevante
soort gekozen of is de soort gekozen waar het meest van bekend is.
Plaagsoorten die met name een probleem zijn in de groene ruimte zijn niet
geselecteerd omdat in de groene ruimte weinig insecticiden zijn toegelaten en
grootschalig gebruik in Nederland ook niet is te verwachten.
De selectie heeft geleid tot de volgende organismen:
•
schimmels (Monilinia fructicola, Puccinia pittieriana, Septoria lycopersici var.
malagutii) in kleinfruit en aardappel.
•
12 insecten in akkerbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glasteelten.
- Akkerbouw : Premnotrypes spp. (niet-Europese), Naupactus leucoloma ,
Anomala orientalis, Helicoverpa zea.
- Fruitteelt: Rhagoletis pomonella, Cydia prunivora, Anthonomus quadrigibbus,
Conotrachelus nenuphar, Numonia pyrivorella .
- Boomkwekerij : Pissodes,
- Glasteelten: Spodoptera littoralis, Thrips palmi
•
virus-vector combinaties in tomaat en aardappel Tomato yellow leaf curl virus Bemisia tabac en Andean potato mottle virus-diverse keversoorten.
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Naast de 17 organismen die gekozen zijn uit de hierboven beschreven
selectiestappen zijn nog 2 nematoden in de akkerbouw, vollegrondsgroente en bollen
toegevoegd, te weten Ditylenchus dipsaci en Meloidogyne chitwoodi (op verzoek van
de maatschappelijke klankbordgroep).

Box 1: Toelichting bij de selectie
Bij de selectie van de 19 organismen waren de kans op introductie en de impact van de
maatregelen bij een eventuele uitbraak geen selectiecriteria. Immers het gaat in dit onderzoek
om een inschatting te maken van de vermeden milieubelasting door het voorkómen van
vestiging van nieuwe ziekten en plagen op basis van de huidige fytosanitaire wetgeving. De
huidige wetgeving eist dat (bepaalde) producten bij import vrij moeten zijn van schadelijke
organismen en verbied zelfs import van bepaalde producten vanwege het risico van introductie
van schadelijke organismen. Dus dankzij deze wetgeving is kans op introductie van de meeste
schadelijke organismen ook zeer laag. De potentiële milieubelasting/impact van een organisme
is sowieso onafhankelijk van de kans dat het organisme wordt geïntroduceerd.
Er is geen inschatting gemaakt van de milieubelasting en/of economische impact van
fytosanitaire maatregelen om een incidentele uitbraak uit te roeien. Organismen die de
afgelopen jaren veel in het nieuws zijn geweest doordat er vondsten waren bij importinspecties
of diverse uitbraken in de teelt of groene ruimte zijn daarom niet automatisch geselecteerd.
Een voorbeeld is de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinenis). Op basis van
literatuurgegevens over de temperatuurbehoefte van dit plaagorganisme en de waarnemingen
in Nederland lijkt dit organisme onder Nederlandse omstandigheden ,bij eventuele vestiging,
geen heel belangrijke plaag2 . NB. Vanwege de beperkte informatie over het gedrag van deze
boktorsoort in koelere klimaten is deze inschatting wel onzeker. De stevige maatregelen die zijn
genomen (verwijderen van planten en het instellen van een bufferzone) waren deels opgelegd
door Europese wetgeving. Bovendien zijn er voor de groene ruimte geen middelen beschikbaar
die het organisme goed kunnen bestrijden. Bestrijding zal dan vooral moeten plaatsvinden via
het verwijderen van (mogelijk) aangetaste planten.
Een ander voorbeeld is het aardappelknol-spindel-viroïde (PSTVd). Dit quarantaine-organisme
kan niet chemisch worden bestreden en maatregelen tegen dit viroïde (vernietigen van
aangetaste planten) levert alleen via het gebruik van ontsmettingsmiddelen een beperkte
bijdrage aan de milieubelasting (zie hierboven “3. Type ziekte of plaag”.
De 19 geselecteerde Q-organismen zijn ook niet de 19 meest schadelijke organismen voor
Nederland. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de essenprachtkever (Agrilus planipennis) terwijl de
inschatting is dat deze kever bij introductie zeer schadelijk zal zijn voor het essenbestand in
Nederland; na introductie in Noord-Amerika heeft deze kever namelijk al tientallen miljoenen
essen gedood.

2

Van der Gaag et al., (2010). EPPO Bulletin 40(2): 176-187.
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Vervolg Box 1
Bestrijdingsmogelijkheden zijn beperkt. Staminjectie met systemische insecticiden heeft een
goede preventieve werking tegen deze kever, maar heeft in Nederland en in de Europese Unie
geen toelating. Behandeling van boomstammen en –takken met insecticiden (m.n. synthetische
pyrethroïden) is effectief tegen de kever. Introductie van de essenprachtkever kan mogelijk
leiden tot een verhoogd insecticidengebruik in de commerciële teelt van essen, maar niet in de
groene ruimte omdat middelen op basis van synthetische pyrethroïden daar geen toelating
hebben. De inschatting is dan ook dat met het huidige middelenpakket introductie van de
essenprachtkever alleen zal leiden tot (mogelijk) een hoger insecticidengebruik in de
commerciële teelt van essen. Dit areaal is niet bekend in statistieken van LEI en CBS en is
tijdens de selectie ingeschat als klein; de essenprachtkever viel daardoor buiten de selectie (zie
hierboven “2 gewasareaal”). Dit geeft wel aan dat ook introductie van niet-geselecteerde
organismen tot extra milieubelasting kan leiden. Om de hoeveelheid werk te beperken is er
echter bij aanvang van deze studie ervoor gekozen om een selectie te maken uit de ca. 300
quarantaine organismen volgens van te voren vastgesteld criteria zoals hierboven beschreven.

In hoofdstuk 3.2 (resultaten) worden eigenschappen en kenmerken van de
geselecteerde organismen weergegeven.

Stap 3: Opstellen factsheets van de geselecteerde organismen
In deze stap is door CLM en de NVWA volgens een vast format voor elk geselecteerd
organisme een factsheet opgesteld op basis van beschikbare literatuur en kennis. Om
risico’s van deze organismen in beeld te brengen en vermeden milieubelasting in te
schatten zijn voor elk organisme de volgende vragen in het format opgenomen en
beantwoord:
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene ruimte,
inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van gewasbescherming)
5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme in het
huidige toepassingsgebied?
6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet tegen het
organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen, frequentie van spuiten)
7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een geïntegreerde
teelt?
8. Kwalitatieve inschatting milieubelasting van maatregelen/middelenpakket op
milieubelasting, waar mogelijk beoordeling m.b.v. milieumeetlat(ten) CLM.
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Box 2: Pathways
De pathways van introductie (introductieroutes) zijn niet uitgebreid geanalyseerd. Nieuwe
schadelijke organismen kunnen op vele manieren worden geïntroduceerd bijvoorbeeld
via commerciële importen van planten en allerlei plantaardige producten (o.a.
verpakkingshout), maar ze kunnen ook meeliften met niet-plantaardige producten of met
handbagage van passagiers3. Over het algemeen is het risico van introductie het grootst bij
import van planten en verpakkingshout. Voor verpakkingshout gelden internationale afspraken
(ISPM 15) waarbij het hout behandeld dient te zijn om eventuele schadelijke organismen te
doden. Dankzij deze regelgeving is het risico van verpakkingshout aanzienlijker kleiner
geworden, maar soms worden toch nog levende organismen in verpakkingshout gevonden en is
er dus nog steeds een risico van introductie van schadelijke organismen.

Stap 4: Vermeden milieubelasting
In deze stap hebben CLM en NVWA in samenwerking met het RIVM een schatting van
de vermeden milieubelasting gemaakt door het voorkómen van vestiging van nieuwe
ziekten en plagen op basis van de huidige fytosanitaire wetgeving. CLM en NVWA
hebben voor elk organisme twee scenario’s van bestrijding bij een eventuele
introductie en verspreiding opgesteld, een laag en hoog scenario. In de scenario’s
wordt een inschatting gemaakt van de middelen, dosering en frequentie van
bespuitingen die nodig zijn wanneer het organisme zich zou vestigen en verspreiden
in Nederland. De keuze voor de gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op de
vraag of een middel is toegelaten in het specifieke gewas, de verwachte
werkzaamheid tegen de nieuwe plaag/ziekte.
Het lage scenario gaat uit van geringere inzet van gewasbeschermingsmiddelen door
een combinatie van een positievere inschatting van effectiviteit van de in te zetten
middelen, de effecten van de middelen die voor de huidige ziekten en plagen wordt
ingezet en kleiner verspreidingsgebied van de potentiele plaag/ziekte. Het hoge
scenario gaat uit van een hogere benodigde inzet van gewasbeschermingsmiddelen.
De inschattingen zijn nadrukkelijk gebaseerd op een quickscan. Voor een meer
nauwkeurige, gedegen analyse is meer inspanning nodig dan in het kader van deze
studie beschikbaar was.
Het RIVM heeft met gebruik van data uit de NMI (Nationale Milieu Indicator) de
milieubelasting van beide scenario’s berekend. De NMI is een rekenmodel/database
waarmee emissies en potentiële milieueffecten als gevolg van het landbouwkundig
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (uitgezonderd natte
grondontsmettingsmiddelen) kunnen worden geschat op een gedetailleerde
ruimtelijke schaal. De NMI berekent emissies van werkzame stoffen en relevante
metabolieten naar de milieucompartimenten oppervlaktewater, grondwater, bodem
en lucht en geeft potentiële milieueffecten weer (van der Linden et.al. 2012). Deze
effecten worden weergegeven in Milieu Indicator Punten (MIP’s). Er is voor deze
scenarioberekeningen een inschatting van milieueffecten naar oppervlaktewater als
gevolg van de mogelijk extra inzet van middelen gemaakt. De milieueffecten op het
oppervlaktewater zijn het grootst. Het CLM heeft deze “vermeden” milieubelasting
aansluitend vergeleken met de huidige totale milieubelasting (NMI-berekening 2010)
in de betreffende gewassen en in heel Nederland.

3

Fytosanitaire signalering 2009,
PlantenziektenkundigeDienst, www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2001312
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Indien er sprake was van een gewasgroep bij polyfage organismen, bijvoorbeeld
Thrips palmi in de vruchtgroentes, snijbloemen en potplanten is er omwille van
werkbaarheid gekozen voor 1 vertegenwoordiger per subgroep. Voor vruchtgroentes
is dit tomaat, voor snijbloemen roos en voor potplanten bloeiende potplanten. Dit
heeft ook te maken met de beschikbaarheid van data in de NMI database.
Per gewas zijn de MIP’s van de verschillende mogelijk in te zetten
gewasbeschermingsmiddelen opgeteld om een geaggreerd getal te krijgen. Hiermee
kan de totale milieubelasting van de in te zetten middelen in dat gewas worden
vergeleken met de reeds berekende milieubelasting als gevolg van de gebruikte
middelen tegen de huidige ziekten en plagen.
Stap 5: Rapportage en toetsing bij klankbordgroepen
Op basis van stappen 1-4 is een concept-rapportage opgesteld. Dit concept is
besproken met de projectgroep en met de wetenschappelijke en maatschappelijke
klankbordgroep van de EDG (Evaluatie Duurzame gewasbescherming). Vervolgens is
een definitieve versie opgesteld.
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3

Resultaten _____________________________________________________________________________

3.1 Wettelijk kader
3.1.1

Fytosanitaire wet- en regelgeving
Voor het fytosanitaire beleid wordt het internationale kader gevormd door de in 1994
afgesloten World Trade Organisation Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures (WTO-SPS). Deze overeenkomst erkent de in 1951
opgerichte International Plant Protection Convention (IPPC) als organisatie die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en bevordering van internationale normen,
richtlijnen en aanbevelingen op fytosanitair terrein.
Om de verspreiding en introductie van plantenziekten en plagen tegen te gaan, heeft
elke land zijn eigen importeisen (fytosanitaire regelgeving) opgesteld. Binnen Europa
geldt, met enkele kleine verschillen, voor alle EU-landen dezelfde fytosanitaire
regelgeving. Voor handel binnen de EU moeten Nederlandse bedrijven voldoen aan
deze Europese regelgeving. Voor export naar derde landen zullen bedrijven moeten
voldoen aan de specifieke eisen van het land. Deze wetgeving varieert sterk tussen
landen en heeft geen relatie met de Nederlandse/Europese fytosanitaire wet- en
regelgeving. Elk bedrijf is vrij om te kiezen naar welk land het wil exporteren en wat
het er aan doet om aan de eisen van het derde land te voldoen.
In het kader van dit project is het daarom moeilijk om een uitspraak te doen over de
impact van de fytosanitaire wetgeving/eisen van derde landen op de milieubelasting
van gewasbescherming in Nederland.
De Nederlandse fytosanitaire regelgeving, betreffende import vanuit derde landen en
handel tussen EU-landen, wordt zoals aangegeven voornamelijk aangestuurd vanuit
de EU. De EU-regelgeving is in ons land geïmplementeerd in nationale regelgeving.
Schematisch is één en ander in figuur 3.1 weergegeven.
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Figuur 3.1

Schematisch overzicht van de fytosanitaire regelgeving.

De EU-richtlijn 2000/29/EG geeft voorschriften waaraan de wetgeving over de
bestrijding van plantenziekten in de lidstaten moet voldoen. Deze richtlijn beoogt
hoofdzakelijk bescherming tegen het binnenbrengen in de lidstaten van schadelijke
organismen uit andere lidstaten of uit derde landen en tegen de verspreiding binnen
een lidstaat. In de richtlijn wordt een lijst met zeer schadelijke plagen en ziekten
gegeven, de zogenaamde Q-organismen.
Voor enkele plantenziekten zijn specifieke bestrijdingsrichtlijnen opgesteld, omdat de
betreffende ziekten grote consequenties hebben voor teelt en handel van de
waardplanten in internationaal verband. Voorbeelden hiervan zijn de
bestrijdingsrichtlijn wratziekte, bestrijdingsrichtlijn aardappelmoeheid, en de
bestrijdingsrichtlijnen ringrot en bruinrot.
De Plantenziektenwet is een wet en heeft het karakter van een kaderwet. De
maatregelen tegen bepaalde schadelijke organismen zijn vaak te specifiek om in een
formele wet te worden geregeld. De te nemen maatregelen verschillen altijd van
geval tot geval, afhankelijk van organisme, teeltomstandigheid, plantensoort, etc. De
wet geeft daarom een opsomming van de mogelijke typen maatregelen die op basis
hiervan kunnen worden genomen. De nadere uitwerking hiervan vind je in besluiten:
Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s), Ministeriële regelingen en
Beschikkingen.
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Het doel van de Plantenziektenwet is:
•
het tegengaan van het binnenbrengen van voor planten schadelijke organismen
in Nederland;
•
het voorkómen van het optreden van de verspreiding van deze schadelijke
organismen in ons land;
•
het bestrijden van in ons land aanwezige schadelijke organismen.
Het werkingsgebied van de Plantenziektenwet omvat globaal:
•
controle op schadelijke organismen bij de invoer (wering);
•
opsporing van schadelijke organismen en opleggen van maatregelen in de
nationale teelt (bestrijding en bescherming teelt en handel);
•
controle op schadelijke organismen bij de uitvoer (bescherming afzet).
Onder de Plantenziektenwet vallen Algemene maatregelen van bestuur (Amvb), die
algemeen gelden voor het nemen van maatregelen bij vondsten van alle Qorganismen (Besluit bestrijding schadelijke organismen (Bbso)) of aparte besluiten
met bestrijdingsmaatregelen tegen specifieke Q-ziekten en –plagen
(Aardappelmoeheid en Bacterievuur).
Naast de Amvb’s vallen ook bepaalde regelingen onder deze wet, bijvoorbeeld:
•
Besluit en Beschikking bestrijding bacterievuur.
•
Regeling bruin- en ringrot.
•
Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1998.
•
Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten (hierin staan de regels vermeld
waaraan moet worden voldaan om plantaardige producten te mogen importeren,
exporteren of in het verkeer te mogen brengen).
Naast de Plantenziektenwet bestaan er andere wettelijke regelingen die eveneens tot
doel hebben de gezondheidstoestand van planten te bevorderen. Dit zijn onder meer:
•
De Zaaizaad-en plantgoedwet (2005) die betrekking heeft op materiaal dat in
het verkeer wordt gebracht, maar ook op materiaal dat op het eigen bedrijf
wordt uitgeplant. Deze wet biedt een wettelijk kader voor de procedures voor de
toelating van plantenrassen en bosbouwopstanden, de verhandeling van het
daarvan afkomstige teeltmateriaal en de verlening van kwekersrecht.
•
De Landbouwkwaliteitswet (1971) die aan land- en tuinbouwproducten regels
stelt op het gebied van de kwaliteit. De Landbouwkwaliteitswet heeft
voornamelijk tot doel de afzet van landbouwproducten te stimuleren, door de
kwaliteit te bevorderen. De wet richt zich daarom op producenten en handelaren
van landbouwproducten voor de export.
De Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft onder andere als taak om
toezicht te houden in het fytosanitair werkterrein, en Nederland internationaal te
vertegenwoordigen als National Plant Protection Organisation. Door het uitvoeren van
deze taak wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er introductie plaatsvindt van
plaagorganismen, die (nog) niet in de Nederland aanwezig zijn. Hierdoor wordt
potentiële schade aan commerciële gewassen en planten in de groene ruimte
voorkomen, maar ook milieubelasting als gevolg van eventuele toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen bij vestiging van de organismen.
Alle wetten worden door de NVWA of door plantaardige keuringsdiensten onder
toezicht van de NVWA uitgevoerd. De wetten zijn doorvertaald in instructies aan de
medewerkers in de uitvoering.
De wetgeving t.a.v. fytosanitaire aspecten wordt regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld
wanneer nieuwe Q-organismen worden benoemd of wanneer noodmaatregelen
worden ingesteld. In principe is de Plantenziektenwet zelf een kaderwet met
verwijzingen naar EU-richtlijnen, en verschillende Nederlandse regelingen zoals
hierboven beschreven. De aanpassingen in de fytosanitaire wet- en regelgeving in de
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convenant periode 2000-2010 waren gericht op het voorkomen van nieuwe ziekten
en plagen in Nederland en ondersteunen daarmee beperking van het gebruik en
milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen.
Het fytosanitaire inspectieprogramma en signaleringen
De NVWA en, onder regie van deze NVWA, de keuringsdiensten
(Bloembollenkeuringsdienst (BKD), Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB), Nederlandse
Algemene Keuringsdienst (NAK) en NAK tuinbouw) voeren in Nederland een
fytosanitair inspectieprogramma uit. Het doel hiervan is te voorkomen dat
quarantaine-(waardige) organismen Nederland binnenkomen en zich verspreiden,
niet alleen binnen Nederland maar ook binnen de EU en naar derde landen.
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 kunnen binnenkomen hebben
daarin ook een aandeel, maar dat is relatief gering. Bovendien kan introductie via
natuurlijke verspreiding sowieso niet worden voorkómen. De kwaliteit van werken in
de plantaardige productie- en handelsketens bepaalt in belangrijke mate het risico
van introductie van schadelijke organismen. De NVWA en de keuringsdiensten
houden toezicht middels inspecties en surveys bij import, in de teelt en EU-interne
handel en bij export.
Import
Bij import bedoelen we hier de import van planten en plantaardige producten uit
andere landen dan EU-lidstaten. Voor organismen die op de Europese quarantaine
lijst staan geldt dat producten waarvoor de organismen gereguleerd bij import vrij
moeten zijn van deze organismen. Voor een aantal planten of producten, vaak van
een specifieke herkomst, geldt vanwege het hoge risico een invoerverbod,
bijvoorbeeld voor planten van nachtschade-achtigen (Solanaceae). De meeste
planten en producten mogen wel in de EU worden geïmporteerd, maar zijn inspectie
plichtig (alle planten, inclusief zaad en stekken, zijn inspectie plichtig, maar niet alle
eindproducten zoals bepaalde groenten en fruit). De planten en producten moeten
worden geïnspecteerd voordat ze binnen de EU worden gebracht. Voor invoer van
deze producten is een fytosanitair certificaat verplicht. De importinspectie is een
controle dat het exporterende land voldoet aan de EU-wetgeving. 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 laboratorium van de NVWA of de betreffende keuringsdienst. De definitieve
monsteruitslagen worden gebruikt om een partij vrij te geven, of te laten retourneren
of vernietigen indien een quarantaine-organisme wordt aangetroffen. In dat geval
wordt een notificatie verstuurd naar het land van export en gemeld bij de EU. De EU
slaat de meldingen op in Europhyt, waarin de fytosanitaire autoriteiten van de
lidstaten de meldingen kunnen raadplegen.
Teelt en EU-interne handel
Middels surveys en gerichte inspecties op Nederlandse bedrijven wordt onderzocht of
deze vrij zijn van quarantaineorganismen of eventuele nieuwe voor Nederland nog
onbekende schadelijke organismen. Inspecties richten zich met name op de teelt van
uitgangsmateriaal. Als uitgangsmateriaal besmet is met schadelijke organismen, dan
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.
Toezicht in de teelt, bij de verwerking van agrarische producten en in de groene
ruimte in Nederland richt zich in eerste instantie op bepaalde organismen op basis
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van Europese meldingsverplichtingen. Daarnaast kunnen risicoanalyses door de
NVWA aanleiding zijn voor monitoring van bepaalde schadelijke organismen. Tijdens
het monitoren kunnen Q-organismen in de teelt worden gevonden. Voorbeelden
hiervan zijn vondsten van Spodoptera littoralis (in Chrysant in 2005) en Spodoptera
litura (in Ficus in 2008) en Thrips palmi (meerdere keren in Ficus in kassen in
periode 1992-1999). Deze uitbraken/vondsten zijn mede door het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen uitgeroeid. In 2007 is er een vondst geweest van het
tomatengeelkrulbladvirus (TYLCV) in tomatenplanten. Door het bestrijden van de
insecten-vector Bemisia tabaci, het verwijderen van geïnfecteerde planten, en het
toepassen van hygiënische maatregelen bij de teeltwisseling, is het virus in
Nederland uitgeroeid. De afwezigheid van het virus is vastgesteld door middel van
het uitvoeren van een survey.
Export
Bij export kan het gaan om export van Nederlands product of re-export (doorvoer)
van planten en plantaardige producten afkomstig uit andere landen naar landen
buiten de EU. Bij exportinspecties wordt gecontroleerd of de planten of het product
vrij is van schadelijke organismen waarbij afhankelijk van het land van bestemming
verschillende eisen kunnen gelden ten aanzien van het tolerantieniveau voor
bepaalde organismen.
Ieder jaar worden de inspectieresultaten in het rapport ‘Fytosanitaire signalering’ in
kaart gebracht en geanalyseerd en eerder genomen acties worden geëvalueerd. Zo
kan de NVWA mogelijke maatregelen benoemen waarmee het aantal notificaties en
uitbraken omlaag kan worden gebracht. In het rapport wordt tevens verslag gedaan
van de signalering en analyse van nieuwe risico’s voor de plantgezondheid.
Wijzigingen in wetgeving t.a.v. de 2 gevestigde Q-organismen
T.a.v. de twee geselecteerde Q-organismen, die in Nederland zijn gevestigd
(Ditylenchus dipsaci en Meloidogyne chitwoodi) zijn in de convenant periode 20002010 relevante wijzigingen opgetreden in wetgeving t.a.v.
gewasbeschermingsmiddelen. Zo is in 2004 voor het in voorraad hebben, het binnen
Nederland brengen en het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen met als
werkzame stof cis-dichloorpropeen vrijstelling verleend aan degenen die aantonen
dat zij beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam zijn in de bloembollenteelt, eigenaar of
gebruiksgerechtigde zijn van grond die in het jaar 2001, 2002, 2003 of 2004 ten
behoeve van de bloembollenteelt is gebruikt, dan wel ten behoeve van een van de
vorenbedoelde personen als uitoefening van een bedrijf grondontsmettingen
verrichten. De vrijstelling is slechts van toepassing voor zover het afleveren, het
voorhanden of in voorraad hebben, het binnen Nederland brengen of het gebruiken
plaats vindt ten behoeve van de bestrijding van het stengelaaltje (Ditylenchus
dipsaci) in de teelt van Allium, Camassia, Chionodoxa, Crocus flavus Weston ‘Golden
Yellow’, Galtonia, Hyacinthus, Muscari, Ornithogalum, Puschkinia, Scilla, Triteleia,
Tulipa, alsmede alle soorten behorende tot de familie der Amaryllidaceae of
narcisachtigen.
Verder is per 17 oktober 2007 de Bestrijdingsmiddelenwet vervangen door de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In de nieuwe wetgeving is vastgesteld dat
wanneer men in een bepaald jaar grondontsmetting heeft uitgevoerd op een perceel
of perceelsgedeelte, men voor de volgende toepassing minimaal vijf jaar moet
wachten. De regeling grondontsmetting (RGO) is gewijzigd in de melding
Grondontsmetting. In paragraaf 3.4 wordt kort aandacht besteed aan mogelijk
effecten van de vrijstelling op de milieudoelstelling.
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3.2 Kenmerken van de geselecteerde Q-organismen
3.2.1

Niet-gevestigde Q-organismen
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 zijn 17 niet-gevestigde Q-organismen geselecteerd.
Van de ca. 300 Q-organismen zijn dit organismen met een relatief grote potentiële
schadelijkheid/economische impact die gewassen op een relatief groot areaal kunnen
aantasten en waarbij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan leiden tot een
hogere belasting van het oppervlaktewater. De waardplanten en het gebied van
voorkomen van deze organismen zijn weergegeven in tabel 3.1. Een vijftal
organismen hebben aardappel als waardplant. Enkele hebben vruchtgroente(n) zoals
tomaat of paprika als waardplant. Anderen hebben appel, peer of zachtfruit als
waardplant. Ook hebben enkele organismen sierteelt en boomkwekerijgewassen als
waardplant (tabel 3.1). De geselecteerde Q-organismen komen met name voor in de
VS en Canada, en Midden en Zuid-Amerika en enkele in Azië.

Tabel 3.1

Waardplanten en gebied van voorkomen van geselecteerde nietgevestigde Q-organismen.

Organisme

Belangrijkste

Huidige gebied van voorkomen

waardplanten
Schimmels
1.

2.

Monilinia fructicola

Puccina pittieriana

Steenvruchten als kers,

Noord, Midden en Zuid Amerika,

pruim, perzik,

Oceanië, Afrika.

sierprunussen

Organisme is al in Europa aanwezig

Aardappel, tomaat,

Centraal en Zuid Amerika:

Nachtschade-achtigen
(Solanaceae)
3.

Septoria lycopersici

Aardappelen en andere

Zuid Amerika (berggebieden):

var malagutii

wortelknolvormende

Bolivia, Ecuador, Peru en Venezuela

nachtschadesoorten
Insecten
Open teelt-Akkerbouw
4.

Premnotrypes spp.

Aardappel (wild en

Zuid Amerika: Andesgebied:

(niet-Europese)

gecultiveerd)

Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia,
Ecuador, Peru, Venezuela. Midden
Amerika: Costa Rica

5.

Naupactus leucoloma

Groot aantal

Centrum van herkomst is Zuid

(cultuur)gewassen:

Amerika. Verder aangetroffen in

aardappels, koolsoorten,

Afrika, VS, Australië, Nieuw Zeeland

peulvruchten, granen,
vruchtsoorten, grasland
met vlinderbloemigen.
6.

Anomala orientalis

Gras, groenten en maïs

In Japan, Micronesia, Hawaii, de
oostelijke staten van Noord-Amerika,
Korea (Noord en Zuid) en China

7.

Helicoverpa zea

Mais, katoen tomaat

Gematigde en (sub)tropische delen

bonen, broccoli, kool,

van Amerika, van Canada tot

aubergine, sla, okra,

Argentinië

erwt, paprika, soja en
watermeloen. Er is ook
schade gevonden in fruit
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Vervolg tabel 3.1
Organisme

Belangrijkste

Huidige gebied van voorkomen

waardplanten
Open teelt-Fruitteelt
8.

Rhagoletis pomonella

Appel en meidoorn en

Canada en VS

andere geslachten
binnen de familie
Rosaceae.
9.

Cydia prunivora

Brede reeks van

Canada en VS

waardplanten binnen de
Rosacea: appels,
pruimen, kersen,
perziken, rozen en
meidoornsoorten
10. Anthonomus
quadrigibbus

Brede range van

Canada, VS en Mexico

waardplanten binnen de
Rosacea.

11. Conotrachelus
nenuphar

Waardplant reeks binnen

Canada en VS

de Rosaceae. Ook
vondsten gemeld op
bessen en bosbessen)

12. Numonia pyrivorella

Belangrijkste cultuur

Gematigde streken van oostelijk Azië.:

waardplant is de peer ()

China, Japan, Noord en Zuid Korea,

(Europese en Oriëntaalse

Taiwan, Russische federatie/Rusland

peer).
Open teelt-Boomkwekerij
en Groene Ruimte
13. Pissodes strobi,

Sparren en dennen

Noord Amerika (Canada, Mexico en USA

Tomaat, komkommer,

Vooral Afrika, daarnaast Z.W.-Azië en

chrysant en vele

Zuid-Europa

Glasteelt
14. Spodoptera littoralis

potplanten
15. Thrips palmi

Komkommer, paprika,

Azië, Afrika, Midden– en Zuid-Amerika,

chrysant, ficus

het Caribisch gebied en Florida

Virus-vector
combinaties
16. Tomato yellow leaf

Mn tomaat

curl virus-Bemisia

Zuid-Europa, Azië, Afrika, MiddenAmerika, Mexico, VS en Australië

tabaci
17. Andean potato mottle

Gewassen uit de

Wijdverspreid in Zuid Amerika.:

virus - diverse

nachtschade familie

hooglanden van Chili, Ecuador en Peru.

keversoorten

(Solanaceae): aardappel,

Mogelijk vondsten in Midden Amerika

aubergine, paprika.

maar geen duidelijkheid hierover

Overdracht met name
door keverachtigen
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Figuur 3.2

Schade aan aardappelplant in het veld door Septoria lycopersici var.
malagutii en geïnoculeerd aubergineblad (Bron: CABI, CPC, foto’s Edward
R. French).

Figuur 3.3

Tussennervige chlorose en groeiremming door tomatengeelkrul-bladvirus
en Bemisia tabaci, vector van Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)
(Bron: NVWA, NRC).
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3.2.2

Gevestigde Q organismen
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 zijn twee gevestigde Q organismen geselecteerd.
De twee nematodensoorten Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev en Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. zijn in Nederland gevestigde Q-organismen die voorkomen in
de akkerbouw, vollegrondsgroenten en bloembollen.
Globaal kan over de verspreiding van Meloidogyne chitwoodi in Nederland het
volgende gezegd worden: het organisme komt voornamelijk voor in Zuid-Oost
Nederland en de kop van Noord-Holland, maar ook in kleinere gebieden in
Groningen, Zuiderzeepolders, Gelderland en Zuid-West Nederland (Tabel 3.2).
Ditylenchus dipsaci komt met name voor in de gebieden waar veel bloembollen
worden geteeld, dus de noordwest hoek van Noord Holland en de Bollenstreek (
gebied tussen Den Haag en het Noordzeekanaal). Verder in mindere mate in de
Achterhoek, Noord Limburg, Zuiderzeepolders en Zeeland.

Tabel 3.2

Waardplanten en gebied van voorkomen van geselecteerde nietgevestigde Q-organismen.

Organisme

Belangrijkste

Huidige gebied van voorkomen in NL

waardplanten

Nematoden
18. Ditylenchus dipsaci

groot aantal gewassen (>

Met name in Noord-Holland en de

450) waaronder voedings- Bollenstreek ( gebied tussen Den
en sierteelt

Haag en Noordzeekanaal ). Verder in
mindere mate in de Achterhoek,
Noord Limburg , Zuiderzeepolders en
Zeeland.

19. Meloidogyne
chitwoodi

zeer brede

Met name in Zuid-Oost en Noord Oost

waardplantenreeks

Nederland en de kop van NoordHolland, in mindere mate in de
Achterhoek, Noord Limburg ,
Zuiderzeepolders en Zeeland maar
waarschijnlijk in alle akkerbouwgebieden

Figuur 3.3

Schade van aantasting door M. chitwoodi in
aardappelknol) (Bron: NVWA, NRC).
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3.3 Mogelijke schade, in te zetten middelen en maatregelen en
inpasbaarheid in geintegreerde teelt
De mogelijke schade die de niet-gevestigde Q organismen kunnen veroorzaken
varieert, en is voor een aantal potentieel aanzienlijk (tabel 3.3). De gevestigde Q
organismen Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev en Meloidogyne chitwoodi (Golden et
al.) veroorzaken reeds schade in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en bloembollen.
In onderstaande tabel is per organisme kort aangegeven wat de verwachte schade
bij vestiging kan zijn, welke middelen/maatregelen in Nederland ingezet kunnen
worden en of deze middelen/maatregelen inpasbaar zijn in een geïntegreerde teelt.

Tabel 3.3

Mogelijke schade en in te zetten middelen/maatregelen bij de
geselecteerde organismen.

Organisme

Schadebeeld

In te zetten middelen/maatregelen
in Nederland

Schimmels
1.

Monilinia fructicola

De introductie van M.

Preventieve en teelttechnische

fructicola kan tot grote

maatregelen:

verliezen leiden in de

•

teelt van steenfruit

weghalen aangetaste vruchten
en d.m.v. snoeien een open
gewas creëren.

(inschatting is toch dat
M. fructicola wordt

Chemische middelen/maatregelen:

meegenomen bij huidige

•

tebuconazool bij pruim,

gwb)

•

boscalid/ pyraclostrobin;
toepassing hetzelfde als ter
bestrijding van tak- en
bloesemsterfte

•

fenhexamide in de onbedekte
teelt van kersen.

•

iprodion bij kersen (tak- en
bloesemsterfte.

2.

Puccina pittieriana

Nederlandse klimaat lijkt

Preventieve en teelttechnische

gunstig voor levens-

maatregelen:

cyclus en verspreiding

•

Bestrijden van onkruid
(nachtsschade-achtigen)

van deze roestschimmel.
Verliezen door deze

3.

plaag zijn bijna niet

Chemische middelen/maatregelen:

gekwantificeerd

•

azoxystrobin,

•

boscalid/pyraclostrobin

Septoria lycopersici

Chemische middelen/maatregelen:

var malagutii

•

in het algemeen
contactmiddelen die worden
ingezet tegen Phytophthora
infestans:
dimethomorf/mancozeb,
cymoxanil/metiram,
cyazofamid, fluazinam,
famoxate, chloorthalonil
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Vervolg tabel 3.3

Organisme

Schadebeeld

In te zetten middelen/maatregelen
in Nederland

Insecten
Open teelt-Akkerbouw

Schadepercentages van

Chemische middelen/maatregelen:

4.

Premnotrypes spp.

15-40% van de knollen

•

(niet-Europese)

in huidige verspreidings-

lamda-cyhalothrin,

gebied

thiametoxam, thiacloprid en

deltamethrin, esfenvaleraat,

acetamiprid
Biologische middelen/maatregelen:
•

Parasitaire nematoden
(Heterorhabditis en
Steinernema). Parasitaire
schimmel Metarhizium
anisopliae (in aardappelteelt
hoogstwaarschijnlijk niet
betaalbaar)

5.

Naupactus lecoloma

In de huidige gebieden

Preventieve en teelttechnische

kan een zeer lage

maatregelen:

populatiedruk al

•

gewasrotatie, biofumigatie met

aanzienlijke econo-

gewasresten van

mische schade geven.

koolgewassen, moeilijk
realiseerbaar.
Chemische middelen/maatregelen:
•

metam-natrium, ethoprofos,
fosthiazaat, diflubenzuron,
deltamethrin, acetamiprid,
thiacloprid.

Biologische middelen/maatregelen:
•

inzet van parasitaire
nematoden of schimmels.

6.

Anomala orientalis

Opbrengstverlies bij

Preventieve en teelttechnische

grassen en groente-

maatregelen:

gewassen, mais.

•

resistente rassen, waarschuwingssystemen en feromoonvallen.

Chemische middelen:
•

imidacloprid/ thiacloprid,
synthetische pyrethroides.

Biologische middelen/maatregelen:
•
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insectparasitaire nematoden

Vervolg tabel 3.3
In te zetten middelen/maatregelen

Organisme

Schadebeeld

7.

Polyfaag insect, gewas-

Chemische middelen/maatregelen:

sen in zowel open teel-

•

Helicoverpa zea

in Nederland
Tegen larven van H. zea

ten als bedekte teelt

indoxacarb, methoxyfenozide,

(vrucht- en blad-

spinosad, teflubenzuron en

groente). Bij vestiging

flubendiamide. Tegen de

grote schade in kasteel-

motten deltamethrin

ten, aangezien de
oogsten totaal vernietigd
zullen worden. Voor
mais voor veevoer is de
economische impact niet
zo groot
Open teelt-Fruitteelt
8.

Rhagoletis

Gezien grote range aan

Preventieve en teelttechnische

pomonella

waardplanten en mate

maatregelen:

van voorkomen in ons

•

Monitoring, detectie en

klimaat kan potentiele

vangstrategie met vangplaten,

schade aanzienlijk zijn.

Verwijderen meidoorns, oude

Aantasting van planten

fruitopstanden

in groene ruimte en
commerciële agrarische

Chemische middelen/maatregelen:

teelten

•

imidacloprid, spinosad en
thiamethoxam

9.

Cydia prunivora

Brede waardplanten

Preventieve en teelttechnische

range binnen Rosacea.

maatregelen:

Huidige verspreidings-

•

Feromoonverwarring

gebied is VS en Canada:
aangenomen wordt ook

Chemische middelen/maatregelen:

goede vestigingscon-

•

fenoxycarb, methoxyfenozide,
indoxacarb

dities in Europa

Biologische middelen/maatregelen:
•

virusbespuiting met
granulosevirus.

10. Anthonomus

Goede vestigingscon-

Preventieve en teelttechnische

quadrigibbus (syn:

dities in NL en EU,

maatregelen:

Tachypterellus

mogelijk aanzienlijke

•

quadrigibbus)

schade in appelopstan-

opstanden meidoorn. Goede

den

bedrijfshygiëne en goede

verwijdering natuurlijke

onkruidbestrijdingstrategie.
Chemische middelen/maatregelen:
•

deltamethrin, , indoxacarb,
thiacloprid, acetamiprid,
azadirachtine.

Biologische middelen/maatregelen:
•

insectenparasitaire nematoden
en schimmels.
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Vervolg tabel 3.3
In te zetten middelen/maatregelen

Organisme

Schadebeeld

11. Conotrachelus

Goede vestigingscondi-

Preventieve en teelttechnische

ties in NL en EU,

maatregelen:

nenuphar

in Nederland

•

inzet semiochemische stoffen in
vallen.

Chemische middelen/maatregelen:
•

imidacloprid, thiacloprid,
acetamiprid, pyrethroiden,
spinosad, deltamethrin,
indoxacarb, azadirachtine

Biologische middelen/maatregelen:
•

insectenparasitaire schimmels
zoals Beauveria bassiana en
nematoden. Kaolietklei.

12. Numonia pyrivorella

In commerciële

Chemische middelen/maatregelen:

perenteelt kan bij

•

fenoxycarb, methoxyfenozide,
indoxacarb

vestiging aanzienlijke
schade ontstaan.

Biologische middelen:
•

virusbespuiting met
granulosevirus.

Open teeltBoomkwekerij en
Groene Ruimte
13. Pissodes

Schade bestaat vooral

Preventieve en teelttechnische

uit verlies van sierwaar-

maatregelen:

de van sparren en

•

risicobepaling, het nemen van
cultuurmaatregelen, inzet van

dennen.

minder vatbare cultivars.
Chemische middelen/maatregelen:
•

deltamethrin of diflubenzuron.

Glasteelt
14. Spodoptera littorlis

Extreem polyfage insect:

Chemische middelen/maatregelen:

vraatschade in gehele

•

NL kasareaal mogelijk.

deltamethrin of andere
synthetische pyrethroïden
tegen vlinders.

•

indoxacarb, methoxyfenozide,
spinosad, teflubenzuron en
diflubenzuron (behorende tot
dezelfde chemische groep)
tegen rupsen.

Biologische middelen/maatregelen:
•

Bacillus thuringiensis tegen
rupsen
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Vervolg tabel 3.3

Organisme

Schadebeeld

15. Thrips palmi

In te zetten middelen/maatregelen
in Nederland

Zeer brede

Chemische middelen/maatregelen:

waardplantenrange

•

imidacloprid , abamectine,

Opbrengstverliezen

methiocarb, acetamiprid,

ingeschat variërend van

spinosad, thiacloprid

1-10%.
Virus-vector

Grote schade bij tomaat,

Preventieve en teelttechnische

combinaties

maar ook infectie van

maatregelen:

16. Tomato yellow leaf

andere plantensoorten

•

gewasrotatie.

curl virus-Bemisia

mogelijk, zonder

tabaci

symptomen of met

Chemische middelen/maatregelen:

minder ernstige

•

pyriproxyfen, pymetrozine,
thiacloprid, spiromesifen

symptomen.

Biologische middelen:
•

Verticillium lecanii of Beauveria
bassiana

17. Andean potato

Klimatologische en qua

Preventieve en teelttechnische

mottle virus-diverse

waardplanten zijn NL en

maatregelen:

keversoorten

EU geschikt voor

•

gewasrotatie.

vestiging.
Chemische middelen/maatregelen:
Transmissie via kevers

•

en van plant op plant.

imidacloprid, thiacloprid,
acetamiprid, pyrethroiden,
spinosad, indoxacarb,

Bestrijding van geïnfec-

azadirachtine.

teerd plantmateriaal in
combinatie met trans-

Biologische middelen/maatregelen:

missie van plant op

•

insectpathogene schimmel
Paecilomyces fumosoroseus

plant is zeer moeilijk.

(Preferal) tegen kevers.

Tabel 3.4

Mogelijke schade en in te zetten middelen bij de geselecteerde
gevestigde Q-organismen.

Organisme

Verwachte schade

In te zetten middelen/maatregelen
in Nederland

Nematoden
18. Ditylenchus dipsaci

Mogelijk aanzienlijke

Preventieve en teelttechnische

(Kuhn) Filipjev

opbrengstschade en

maatregelen:

kwaliteitsschade bij

•

gewasrotatie/bouwplan,
inundatie.

groot aantal gewassen.

Chemische middelen/maatregelen:
•

metam-natrium, oxamyl,
ethoprofos, fosthiazaat

Biologische middelen/maatregelen:
•
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nematofage schimmels.

Vervolg tabel 3.4
19. Meloidogyne

Opbrengstschade maar

Preventieve en teelttechnische

chitwoodi Golden et

met name kwaliteits-

maatregelen:

al. (alle populaties)

schade

•

Aaltjesbeheersplan

Chemische middelen/maatregelen
•

Metam-natrium, oxamyl,
fosthiazaat

3.4 Mogelijke extra milieubelasting bij vestiging
Het voorkómen van de introductie en verspreiding van schadelijke organismen in
Nederland betekent ook dat eventuele inzet van gewasbeschermingsmiddelen, die
het milieu kunnen belasten, tegen deze organismen wordt voorkomen. Inzet van
gewasbeschermingsmiddelen kan wel nodig zijn bij het uitroeien van een eventuele
uitbraak. Wanneer een quarantaine(waardig) organisme bij import wordt gevonden
wordt de partij/het product vernietigd of retour gestuurd. Bij een incidentele uitbraak
worden indien mogelijk maatregelen genomen om het organisme uit te roeien.
Hierbij worden zo nodig gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Er is geen schatting
gemaakt van deze milieubelasting omdat het lokale en incidentele toepassingen
betreft en de milieubelasting daarom laag is. Hiermee kan blijvende vestiging worden
voorkomen en levert de Europese en nationale fytosanitaire regelgeving een bijdrage
aan de milieudoelstellingen4.
Wanneer de Q-organismen zich wel zouden vestigen en verspreiden is naar
verwachting een structurele inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig. Inzet van
gewasbeschermingsmiddelen zou nodig zijn in diverse gewassen (tabel 3.5). Uit de
schatting van de milieubelasting voor oppervlaktewater blijkt de extra milieubelasting
voor oppervlaktewater bij vestiging en verspreiding van de 17 gekozen organismen
uiteen te lopen van 0 tot 259% van de huidige milieubelasting in dat gewas (tabel
3.5).
In het lage scenario is alleen bij tomaat (173%) en roos (44%) sprake van een flinke
toename van milieubelasting (tabel 3.5). Voor tomaat komt deze extra
milieubelasting in dit geval door bestrijding van Helicoverpa zea, Bemisia tabaci (de
vector van het Tomato yellow leaf curf virus) en Spodoptera littoralis. Het hoge
percentage in tomaat wordt mede veroorzaakt door de relatief lage huidige
milieubelasting in dit gewas. Extra inzet van gewasbeschermingsmiddelen leidt dan al
snel tot een relatief sterke toename van de milieubelasting.
In het hoge scenario is vooral bij tomaat, consumptieaardappelen,
zetmeelaardappelen en roos een aanzienlijke extra milieubelasting (tabel 3.5.).
Vergelijking op gewasniveau levert slechts beperkte informatie omdat de Qorganismen mede zijn geselecteerd op basis van de grootte van het gewasareaal.
Aantasters van kleine gewassen zijn daardoor automatisch niet geselecteerd (zie
hoofdstuk 2). Bovendien zijn de q-organismen niet per gewas geselecteerd. Er zijn

4

NB fytosanitaire regelgeving van derde landen kan juist tot extra milieubelasting leiden,
bijvoorbeeld extra inzet van gewasbeschermingsmiddelen tegen Californische trips
(Frankliniella occidentalis). Wetgeving van derde landen valt echter buiten dit onderzoek
zoals eerdere aangegeven in paragraaf 3.1).
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meerdere organismen als q-organismen per gewas mogelijk. De gekozen organismen
zijn de belangrijkste aantasters maar dus niet alle mogelijke aantasters. Derhalve
geven de cijfers geen volledige informatie over de totale vermeden milieubelasting
per gewas als gevolg van het fytosanitair beleid.

Tabel 3.5

Schatting van de orde van grootte van de extra milieubelasting van het
oppervlaktewater bij de introductie en verspreiding van 17 Q-organismen. (uitgedrukt als % van de milieubelasting in 2008-2010).

Gewas

Laag scenario

Hoog scenario

Consumptieaardappel

4%

Zetmeelaardappel

4%

90%

Pootaardappel

1%

11%

173%

259%

44%

65%

Tomaat
Roos
Potplanten bloeiend

78%

0%

1%

14%

19%

Appel

2%

10%

Peer

2%

2%

Kers/pruim*

0%

0,1%

17%
20%

17%
37%

5%

9%

Paprika

Sierconiferen
Areaal-gewogen gemiddelde deze
gewassen
Totaal 17 Q-organismen alle
(13) gewassen
Totaal 41 Q-organismen
*

8%

14%

NMI bevat geen informatie over gewasbeschermingsmiddelen in kers en pruim (Van der
Linden et al., 2012), gegevens voor peer zijn gebruikt als schatting.

De milieubelasting van de extra inzet van gewasbeschermingsmiddelen die nodig zou
zijn wanneer de 17 organismen zich zouden vestigen en op grote schaal verspreiden
bedraagt 5-9% van de totale milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen (tabel
3.5).
In totaal zijn bij de selectie 41 organismen geselecteerd als organisme met risico op
schadelijkheid, verspreiding en vestiging, rekening houdend met gewasareaal en
type organisme, en waarvan de bestrijding milieubelasting op het oppervlaktewater
optreedt. Naast de 17 onderzochte organismen zijn de andere 24 vergelijkbaar op
grond van taxonomie en levenswijze en (voor zover bekend) gewaskeuze en
schadelijkheid. In het (theoretische) geval dat alle 41 organismen zich zouden
vestigen zal de milieubelasting toenemen, maar niet verdubbelen. Als voorbeeld: het
middelengebruik tegen de ene geselecteerde Cydia-soort zal naar verwachting
afdoende zijn om ook de andere soorten Cydia te bestrijden. Een globale inschatting
is dat de extra milieubelasting van oppervlaktewater maximaal een factor 1,5 hoger
zal liggen. Dit betekent een totale vermeden milieubelasting als gevolg van
fytosanitair beleid van 8-14% ten opzichte van de huidige milieubelasting (tabel 3.5).
De organismen Ditylenchus dipsaci en Meloidogyne chitwoodi kunnen opbrengst en
kwaliteitsderving veroorzaken in diverse gewassen. Vanwege de Q-status dient
vermeerderingsmateriaal zoals pootaardappelen en bloembollen volledig vrij te zijn
van deze organismen. Bij aantreffen verliest de partij zijn status als
pootgoed/uitgangsmateriaal. Een actieve bestrijding/beheersing is dus essentieel.
Naast maatregelen als het maken van een aaltjesbeheersplan voor het bedrijf, kan
alleen als aanvullende maatregelen een chemische grondontsmetting worden
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uitgevoerd. Dit zal als enige maatregel echter nooit voldoen zijn om
(kwaliteit)schadevrij te kunnen telen bij de zeer gevoelige gewassen (bron actieplan
aaltjesbeheersing Meloidogyne chitwoodi, 2008)
Door het reeds aanwezig zijn van deze 2 organismen, komt de vraag wat het effect is
van de fytosanitaire wetgeving in een ander perspectief te staan. Als de beide
organismen geen Q-status meer zouden hebben, zouden de eisen voor
uitgangmateriaal minder streng kunnen zijn. Het niet hoeven handhaven van de Qstatus zou kunnen leiden tot minder gebruik. Aan de andere kant kunnen eisen van
derde landen die vrij zijn van deze organismen ook leiden tot inzet van meer
middelen. Het is denkbaar dat zonder de Q-status van de organismen het risico op
verdere verspreiding toeneemt en uiteindelijk meer middelen ingezet moeten
worden. Voor grondontsmettingsmiddelen gebaseerd op metam-natrium geldt echter
dat deze middelen maximaal 1 maal in de 5 jaar mogen worden toegepast. Een
toename op percelen die reeds maximaal gebruik maken van metam-natrium is dus
niet mogelijk.
Voor de Q-organismen Ditylenchus dipsaci en Meloidogyne chitwoodi was een reële
inschatting van de vermeden milieubelasting voor het oppervlaktewater te complex
in het kader van deze studie. Een kwantificering hiervan is niet mogelijk.
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4

Conclusies (en aanbevelingen) _____________________________
In deze evaluatie diende de volgende vraag beantwoord te worden:
In welke mate heeft fytosanitair beleid bijgedragen aan het verminderen van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en in welke mate heeft dit bijgedragen aan
de milieudoelstellingen.
Deze hoofdvraag is onderverdeeld in de volgende vragen:
1. Welke wet- en regelgeving t.a.v. fytosanitair beleid is in Nederlands (en
Europees) verband van kracht en welke maatregelen zijn in welke periode
uitgevoerd?
2. In welke mate is hiermee voorkomen dat schadelijke organismen zich hebben
gevestigd / uitgebreid in Nederland?
3. In welke mate is hiermee milieu-impact vermeden?

Wet- en regelgeving
1. Er is een coherente set van wetten/regelingen op zowel internationaal (EU) als
nationaal niveau die beoogt bescherming te bieden tegen het binnenbrengen in
de lidstaten van schadelijke organismen uit andere lidstaten of derde landen en
tegen verspreiding binnen een lidstaat.
- De EU-richtlijn 2000/29/EG geeft voorschriften waaraan de nationale
wetgeving over de bestrijding van plantenziekten in de lidstaten moet
voldoen. Deze richtlijn beoogt hoofdzakelijk bescherming tegen het
binnenbrengen in de lidstaten van schadelijke organismen uit andere
lidstaten of uit derde landen en tegen de verspreiding binnen een lidstaat. In
de richtlijn wordt een lijst met zeer schadelijke plagen en ziekten gegeven,
de zogenaamde quarantaine-organismen (kortweg Q-organismen).
- Voor enkele plantenziekten zijn specifieke bestrijdingsrichtlijnen opgesteld,
omdat de betreffende ziekten grote consequenties hebben voor teelt en
handel van de waardplanten in internationaal verband. Voorbeelden hiervan
zijn de bestrijdingsrichtlijn wratziekte, bestrijdingsrichtlijn aardappelmoeheid,
en de bestrijdingsrichtlijnen ringrot en bruinrot.
2.

Toezicht in de teelt, bij de verwerking van agrarische producten en in de groene
ruimte in Nederland richt zich in eerste instantie op bepaalde organismen op
basis van Europese meldingsverplichtingen. Daarnaast kunnen risicoanalyses
door de NVWA aanleiding zijn voor monitoring van bepaalde schadelijke
organismen. Tijdens het monitoren kunnen Q-organismen in de teelt worden
gevonden. Voorbeelden hiervan zijn vondsten van Spodoptera littoralis (in
Chrysant in 2005) en Spodoptera litura (in Ficus in 2008) en Thrips palmi
(meerdere keren in Ficus in kassen in periode 1992-1999).

Bijdrage aan milieudoelstellingen
De fytosanitaire regelgeving levert een bijdrage aan de milieudoelstellingen. Het
voorkómen van de verspreiding van de schadelijke organismen in ons land betekent
dat extra inzet van chemische, milieubelastende middelen niet nodig is, hooguit
wanneer uitroeiing nodig is bij lokaal aantreffen.
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De milieubelasting van de extra inzet van chemische middelen die nodig zou zijn
wanneer 41 geselecteerde Q- organismen zich zouden vestigen en verspreiden
bedraagt 8-14% van de totale milieubelasting van oppervlaktewater door chemische
gewasbeschermingsmiddelen in Nederland.
Voor de organismen Ditylenchus dipsaci en Meloidogyne chitwoodi, die in Nederland
gevestigd zijn, was het in deze studie niet mogelijk een inschatting te maken van het
effect van de Q-status op de milieubelasting.
Het verdient aanbeveling het fytosanitaire beleid zorgvuldig uit te blijven voeren,
mede om extra milieubelasting door de vestiging en verspreiding van nieuwe ziekten
en plagen te vermijden.
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Bijlage 1 Factsheets van de geselecteerde
Q-organismen_________________________________________________
Per geselecteerd organisme is een factsheet opgenomen. In deze factsheet is aan de
hand van een aantal vragen informatie opgenomen. Deze informatie is met name
gebaseerd op literatuuronderzoek en waar relevant aangevuld met praktijkkennis en
–ervaring.
De factsheets zijn grotendeels gebaseerd op de informatie uit EPPO-datasheets
(www.eppo.org) en datasheets uit de Crop Protection Compendium (www.cabi.org).
Daar waar aanvullende informatie is gebruikt, is dat als zodanig aangegeven.
De factsheets zijn opgezet rond de volgende vragen/aspecten:
•
Waar komt het organisme in de wereld voor?
•
In welke gewassen en teelten komt het organismen voor?
•
Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
•
Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene ruimte,
inschatting percentage opbrengstverlies zonder inzet van (chemische)
gewasbescherming).
•
Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme in het
huidige toepassingsgebied?
•
Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet tegen het
organisme en hoe effectief zijn deze (welke middelen, frequentie van spuiten).
•
In hoeverre past het maatregelenpakket binnen een geïntegreerde teelt?
•
Referenties.
•
Wat heeft het maatregelen/middelpakket (t.o.v. het areaal gewas(sen) voor
invloed op de milieubelasting. Dit wordt in de factsheets in kwalitatieve zin
beschreven op basis van de milieumeetlat van het CLM.
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1 Monilinia fructicola

1.

Waar komt het organisme in de wereld voor?

Monilinia fructicola is met name bekend in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en
Oceanië. Daarnaast komt de schimmel ook voor in een aantal landen in Afrika, Azië
en Europa (Fig. 1).

Figuur 1

Verspreiding van M. fructicola volgens CABI/EPPO (2010), inclusief
Hongarije, Slovenië, waar de aanwezigheid niet op de kaart is
aangegeven.

De vruchtrotschimmels Monilinia fructigena en Monilinia laxa komen algemeen in
Europa voor. In 2001 werd voor het eerst de aanwezigheid op Europees grondgebied
vastgesteld van het verwante organisme M. fructicola (IAI), dat een quarantaine
status heeft in de EU. De eerste melding van vestiging van dit organisme kwam uit
het Rhône-dal (Frankrijk). Deze schimmel heeft zich nu gevestigd in Frankrijk,
Spanje, Zwitserland, Italië, Hongarije, Slovenië en Duitsland. Het lijkt een kwestie
van tijd voordat het organisme ook opduikt in Nederland. De Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA) is momenteel bezig een risicoanalyse (Pest Risk Analysis)
op te stellen voor de EU voor M. fructicola. Op basis hiervan kan de quarantaine
status van M. fructicola worden geëvalueerd.

2.

In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?

Wereldwijd komen er vier Monilinia 5 soorten voor in fruitgewassen behorende tot de
familie van Rosaceae. De vier soorten zijn: M. fructicola (Wint.) Honey, M. laxa
(Aderh. & Ruhl.) Honey, M. fructigena (Aderh.& Ruhl.) Honey en Monilia polystroma
(Van Leeuwen et al., 2002). Het geslacht Monilinia behoort tot de klasse der
Discomycetes, afdeling Ascomycota, en is nauw verwant aan de geslachten
Sclerotinia, Botrytis en Ciboria. M. fructicola en M. laxa komen vooral voor in de teelt
van steenvruchten (perzik, nectarine, abrikoos, pruim en kers) en sier-Prunussen,
5

De term Monilia wordt gebruikt indien het ongeslachtelijk stadium wordt aangeduid.
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waarbij M. laxa met name een bloesempathogeen is. De schimmel M. fructigena is
met name een vruchtpathogeen van pitvruchten zoals appel en peer.

3.

Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?

M. fructicola veroorzaakt ernstige schade in steenvruchten, zowel voor als na de
oogst. Zware schade is gerapporteerd in Noord Amerika op perziken, kersen en
pruimen. In Australië bedroeg de schade aan perziken naar schatting 1 miljoen
Australische dollars in 1969. Grote schade is ook gerapporteerd in abrikozen uit
Tasmanië. M. fructicola geeft nauwelijks schade in hardfruit (CPC report 2007,
augustus 2010)
Zowel bij pruim als bij kers is een aantasting door Monilinia zichtbaar als een ring
van grijsbruine (M. laxa of M. fructicola), dan wel okergele (M. fructigena) sporen
waar steeds meer ringen bijkomen (Snowdon, 1990). De vruchten verdrogen en er
ontstaan mummies waar de sporen op blijven zitten. Er kunnen ook bloeseminfecties
optreden.
Opbrengstverliezen van 15-30% in pruim, veroorzaakt door M. fructicola zijn
gerapporteerd uit Canada (Northover & Cerkauskas,1994) en 8-10% in nectarine in
Californië (Hong et al. 1997). In Europa zijn vooral opbrengstverliezen gerapporteerd
veroorzaakt door M. fructigena en M. laxa in steenfruit. In Zwitserland (1993)
werden in 3 kersenboomgaarden met regelmatige fungicidebespuitingen, de
volgende verliezen door M. laxa en M. fructigena geconstateerd: 3-5% in twee van
de 3 boomgaarden en 15% op de derde locatie. Volgens Byrde & Willetts (1977)
veroorzaakt M. fructigena echter minder schade dan M. fructicola in steenfruit. Het is
daarom aannemelijk dat de introductie van M. fructicola tot hogere vruchtverliezen in
steenfruitboomgaarden in Europa zal leiden (EPPO Reporting Service 2002/130).

Figuur 2

Symptomen van aantasting van pruimen (links) en zure kers (rechts)
door Monilinia fructicola (Bron: CABI, CPC, foto pruim: AgrEvo; foto zure
kers: Alan L. Jones).

4.

Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)

Vruchtrot in steenfruit is in Nederland met name een probleem in de teelt van
pruimen en kersen, welke wordt veroorzaakt door de schimmels M. laxa,
M.fructigena en Botryotinia fuckeliana.
In Nederland is bij pruim in de meeste jaren de schade door vruchtrot beperkt en
wordt geschat tussen de 0 en 5%. In de teelt van kersen kan bij droog, warm weer
vanaf begin juni tot en met de oogst 5% opbrengstverlies optreden als gevolg van
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een aantasting met vruchtrot. Bij slecht weer (veel regen) kan de opbrengstderving
oplopen tot circa 70%. Onder overkappingen is de opbrengstderving lager en
bedraagt 30% tot 35% (bron: Eindadviezen Project Knelpuntenupdate 2005, PD
intern).
M. fructicola is volgens Byrde & Willets (1977) schadelijker dan M. fructigena. M.
fructicola tast met name steenvruchten aan en is een aanvullend risico naast de al
aanwezige twee Monilinia-soorten en zou tot 10% schade kunnen geven. Daarnaast
is er van M. fructicola een geslachtelijke vorm bekend, in tegenstelling tot de andere
twee soorten. Hierdoor is er bij M. fructicola een groter gevaar op recombinatie en
daarmee op verandering van de virulentie en opbouw van resistentie tegen
gewasbeschermingsmiddelen (G. van Leeuwen, NVWA, pers. com., september 2010).

5.

Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?

Zehr (1982) beoordeelde de bestrijdingsmaatregelen in Noord Amerika. Bestrijding
kan bereikt worden door chemische en biologische maatregelen, als mede door
gebruik van resistente rassen.
Benomyl en thiophanate-methyl, vinclozolin, iprodione en triforine en bitertanol zijn
middelen die erg effectief bleken tegen M. fructicola. Aangezien er echter meerdere
keren gespoten moet worden tijdens het groeiseizoen in de steenfruitboomgaarden,
heeft dit er toe geleid dat resistentie is opgebouwd tegen fungiciden in M. fructicola,
voornamelijk tegen de benzimidazolen en dicarboximiden(CPC 2007).
In Frankrijk worden verplicht beheersprogramma’s toegepast en dit betreft alle
waardplanten van M. fructicola (amandelen, abrikozen, kersen, perzik en pruim).
Deze programma’s bestaan voornamelijk uit maatregelen om aantastingen zo veel
mogelijk te reduceren, zoals het toepassen van fungiciden (met behulp van
waarschuwingssystemen), het verwijderen van alle nog overgebleven vruchten in de
boomgaard na de oogstperiode en alle afgekeurde vruchten in verpakkingsstations,
en het ontsmetten van oogstmachines. (EPPO Reporting Service 2002/130).

6.

Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)

Preventieve en teelttechnische maatregelen:
•
Bedrijfshygiënische maatregelen: het weghalen van door Monilinia aangetaste
vruchten (tijdens het seizoen) en de mummies tijdens de wintersnoei.
•
Door snoei het gewas open houden zodat de wind er makkelijker in kan komen.
Hierdoor vindt er in gewas snellere opdroging plaats, waardoor er minder
aantasting is door vruchtrot.
•
Rassenkeuze: in de teelt van zoete kers zijn er rasverschillen die invloed hebben
op de mate waarin vruchtrot kan voorkomen. Deze rassen verschillen in de wijze
waarop de kersen hangen, in clusters of niet. Er zijn geen resistente rassen. Ook
in de teelt van pruim bestaan er rasverschillen die de mate van aantasting door
vruchtrot zouden kunnen beïnvloeden. Pruimenrassen worden echter
hoofdzakelijk geselecteerd op pluktijdstip. Weinig pruimen- en kersentelers letten
bij de rassenkeuze op het vruchtrotprobleem.
•
Pruimen en kersen overkappen: de meningen verschillen over de effectiviteit van
deze maatregel. Door overkappen barsten minder vruchten, maar het gewas
blijft langer nat. Hoger overkappen zou een oplossing zijn, maar is vaak door
gemeentelijke regelgeving niet mogelijk. Uit de praktijk komen geluiden dat in
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overkapte teelten de opbrengstderving door vruchtrot doorgaans lager is dan in
de onbedekte teelten.
Chemische gewasbescherming en toedieningstechnieken
De huidige middelen die toegestaan zijn voor de bestrijding van tak- en
bloesemsterfte zijn:
•
Tebuconazool bij pruim, waarbij de eerste bespuiting uitgevoerd dient te worden
tijdens het ‘schuiven van de knoppen”, waarbij de knoppen uit elkaar gaan om
tot het bloeistadium te komen(eind februari). De behandeling dient tijdens de
volle bloei te worden herhaald. Indien een zware aantasting wordt verwacht, dan
moet ook een behandeling in het witte knopstadium (stadium net voor het
uitkomen van de knoppen) uitgevoerd worden. Tebuconazool is een preventief en
curatief werkend middel ter bestrijding van diverse soorten schimmelziekten
(met uitzondering van Oömyceten). In het kader van resistentiemanagement
mag het maximaal 3 keer per seizoen worden toegepast. Aangeraden wordt het
middel af te wisselen met een daartoe toegelaten fungicide uit een andere
chemische groep.
•
Boscalid/pyraclostrobine bij pruim, kers en morel. Een behandeling dient
uitgevoerd te worden in de bloei of zodra de eerste aantasting zichtbaar wordt.
Afhankelijk van de infectiedruk en de rasgevoeligheid dient de behandeling zo
nodig om de 7-10 dagen herhaald te worden. Met het oog op mogelijke
resistentievorming mogen er maximaal 2 opeenvolgende behandelingen met het
middel uitgevoerd worden. Na dit blok van 2 toepassingen moet er minstens 2
keer een daartoe toegelaten middel toegepast worden met een ander
werkingsmechanisme. De bomen dienen tijdens de behandeling goed en volledig
bevochtigd te worden. Dit middel mag niet vaker dan 3 maal per jaar toegepast
worden.
•
Fenhexamide in de onbedekte teelt van kersen in de vollegrond. Een behandeling
uitvoeren in het witte knopstadium, de volle bloei en in de afbloei.
•
Iprodion bij kersen. Met dit middel moeten twee bespuitingen uitgevoerd worden,
de eerste in het groene knopstadium, de tweede wanneer ongeveer 50% van de
bloemen geopend is.
De huidige middelen die toegestaan zijn voor de bestrijding van vruchtrot zijn:
•
Tebuconazool bij pruim, de bespuiting ongeveer 30 dagen voor de oogst
uitvoeren. De bespuiting na 2 en 3 weken herhalen.(zie verder hierboven)
•
Boscalid/ pyraclostrobine; toepassing hetzelfde als ter bestrijding van tak- en
bloesemsterfte
•
Fenhexamide in de onbedekte teelt van kersen in de vollegrond. Vanaf de
kleuring van de vruchten 3 behandelingen uitvoeren met een interval van 7 tot
10 dagen. Indien voor de oogst tijdelijk gebruik wordt gemaakt van regenkappen
dan de laatste toepassing 3 dagen voor het plaatsen van de regenkappen
uitvoeren.
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De introductie van M. fructicola zou in eerste instantie niet hoeven te leiden tot extra inzet
van gewasbeschermingsmiddelen in zoete kers en pruim in Nederland. De hierboven
beschreven fungiciden zijn allen breedwerkend en worden in teelten van steenvruchten al
gebruikt. Vanwege de geslachtelijke vorm is er bij M. fructicola een groter gevaar op
recombinatie en daarmee op verandering van de virulentie en de resistentie tegen
gewasbeschermingsmiddelen (G. van Leeuwen, NVWA, pers. com., september 2010). In de
toekomst zal hier rekening meegehouden moeten worden.

7.

In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?

Geïnterviewde deskundigen (bron: Eindadviezen Project Knelpuntenupdate 2005, PD
intern) zijn het erover eens dat vruchtrot veroorzaakt door Monilinia laxa, Monilinia
fructigena en Botryotinia fuckeliana in pruim nauwelijks speelt, omdat de vruchten
minder snel scheuren (minder snel invalspoorten voor deze schimmels) en pruimen
makkelijker gedund kunnen worden omdat ze losser van elkaar hangen (minder
snelle uitbreiding van infectie). In kers zorgen de preventieve en teelttechnische
maatregelen voor een verlaging van de ziektedruk en in combinatie met chemische
gewasbescherming kan vruchtrot op korte termijn afdoende onder controle worden
gehouden. Als men vaker spuit met één middel is de kans op een verminderde
gevoeligheid voor dit middel groot. Daarom dienen de middelen te worden
afgewisseld.
Op basis van bovenstaande is de verwachting dat bovengenoemde maatregelen
afdoende zijn om ook vruchtrot en bloeseminfecties veroorzaakt door M. fructicola in
kers en pruim te bestrijden. Een duidelijke uitspraak hierover is lastig, omdat ook
bekend is dat M. fructicola agressiever is dan bijvoorbeeld M. fructigena en daardoor
schade in zoete kers en pruim in de bloeifase zal toenemen. (G. van Leeuwen, pers.
Com., september 2010). In de Verenigde Staten, waar M. fructicola algemeen
voorkomt, wordt tebuconazool effectief ingezet tegen deze schimmel (Northover en
Cerkauskas, 1998).
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8.

Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?

Mocht M. fructicola zich vestigen en verspreiden in Nederland, dan is de verwachting
dat de maatregelen die nu in kers en pruim genomen worden tegen schimmels
redelijk afdoende zijn om de schimmel te beheersen. Zo nodig kan tebuconazool
effectief ingezet worden tegen Bestrijding van M. fructicola zal waarschijnlijk weinig
invloed hebben op de milieubelasting.
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2 Puccinia pittieriana
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Puccinia pittieriana is een schimmel inheems in Centraal en Zuid Amerika waar het
met name voorkomt in bergachtig gebied boven de 3000 m (Fig. 1). Het organisme
heeft zich tot nu toe niet verspreid naar andere continenten.

Figuur 1

Verspreiding van P. pittieriana volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
De belangrijkste waardplanten voor deze schimmel zijn aardappelen en tomaten
(beide behorende tot de nachtschadefamilie, Solanaceae), maar ook wilde
aardappelen en andere wilde Solanaceae kunnen worden aangetast.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
P. pittieriana is een roestschimmel en veroorzaakt bladlesies en daarmee bladval.
Lesies beginnen als kleine, ronde, groen-witte plekjes die uitgroeien tot vlekjes met
een doorsnede van 3-4 mm doorsnede aan de onderzijde van de bladeren (Fig. 2).
Sommige lesies worden groter en dan vooral langer (tot ca. 8 mm). De lesies worden
later crèmekleurig met roodachtige kernen die via tomatenrood uiteindelijk roodbruin
worden. Het blad gaat afvallen als er honderden lesies op een blad ontstaan. Lesies
kunnen ook ontstaan op de bladstelen en stengels en ook vruchten en bloemen
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kunnen aangetast worden. Er is echter geen informatie beschikbaar die suggereert
dat P. pittieriana significante schade toebrengt aan tomaten.

Figuur 2

Symptomen van aantasting van
aardappelblad door P. pittieriana (Bron:
CABI, CPC, foto CIP).

Het organisme kan via sporen in/op vruchten, bloemen, bladeren en stengels in
handel en transport worden verspreid. De volgende plantendelen zijn niet bekend als
middel om de ziekte te verspreiden: knollen/rhizomen, groeimedia, zaailingen,
weefselkweek-plantjes, wortels, zaden en houtachtige delen.
Verliezen door deze plaag zijn bijna niet gekwantificeerd in de landen waar het op dit
moment voorkomt. Het lijkt alleen in Noord Ecuador op hoogtes boven de 3000 m
een limiterende factor te zijn, soms in Colombia en slechts zelden in Peru.

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
P. pittieriana produceert alleen teliosporen. Onder de 15˚C ontkiemen de teliosporen
tot basidia en basidiosporen in 3 tot 24 uur. De basidiosporen worden via de wind
verspreid naar nieuwe waardplanten. De incubatietijd is 14 tot 16 dagen bij
aardappelen bij temperaturen beneden de 16˚C. De lesies ontwikkelen zich volledig
in 20-25 dagen. Bij hogere temperaturen worden basidiosporen niet gevormd. De
verspreiding via de sporen is bij koele(re) condities beter ( gemiddeld temperatuur
10˚C met 10-12 uur “ vrij water”). Het pathogeen is persistent (lang levensvatbaar)
op onkruiden binnen de nachtschadefamilie. Er is weinig informatie bekend over de
persistentie en levensduur van de teliosporen maar het is mogelijk dat ze ook
persistent zijn in grond dat bijvoorbeeld aan aardappelknollen blijft zitten.
Het Nederlandse klimaat lijkt gunstig voor de levenscyclus en verspreiding van deze
roestschimmel. Het is echter op welke manier het organisme (levensstadia) kan
overwinteren. Een mogelijkheid is als teliosporen op plantenafval en onkruiden
binnen de nachtschadefamilie.
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5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Bij chemische bestrijding worden in de landen waar het organisme aanwezig is,
werkzame stoffen als metiram, maneb, thiram, (alle 3 de stoffen behoren tot de
dithiocarbamaten), folpet (ftalimiden) oxycarboxin (oxathiin) en propiconazool
(triazolen) ingezet. Om de kans op infectie te verkleinen, worden sanitatiemethoden
aanbevolen zoals het verwijderen en vernietigen van geïnfecteerd (plant)materiaal en
het bestrijden van onkruid. In Colombiaans onderzoek wordt gesproken over enkele
resistente variëteiten binnen 25 geteste S. tuberosum, S. andigenum en S. phureja
Cultivars. Of deze resistentie ook aanwezig is in de cultivars die in Noord-West
Europa gangbaar zijn is, zover wij weten, niet bekend.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Chemische middelen
Er is in Nederland een aanzienlijk aantal fungiciden toegelaten. In een aantal
gewassen, voornamelijk granen maar ook chrysant, prei, chicorei,
grassen/graszaadteelt zijn er problemen met Puccinia soorten. Het gaat dan om met
name bruine roest (P. recondita), bruine roest/dwergroest (P.hordei), gele roest (P.
striiformis), Japanse roest (P.horiana), Kroonroest (P.coronata) en nog enkele
specifieke roestsoorten in graszaadteelt
Het zijn met name werkzame stoffen binnen de groep van de strobilurinen en de
groep van de triazolen die ingezet worden tegen roestziekten in granen in
bovenstaande gewassen. Er zijn overigens weinig werkzame stoffen binnen de groep
van de triazolen met een toelating in de aardappelteelt. In deze teelten (consumptie, pootgoed- en zetmeelaardappelen) worden met name carbamaten,
dithiocarbamaten, chloornitrilen, stobilurinen, imidazolen en fenylureumverbindingen gebruikt.
Van de specifieke roestmiddelen hebben alleen Amistar/Azoxy HF (azoxystrobin,
behorende tot de strobilurinen) en Signum (boscalid, behorende de tot de
carboxamiden) en (pyraclostrobin behorende tot de strobilurinen
methoxycarbamaten) binnen de aardappelteelt momenteel een toelating voor de
bestrijding van Alternaria en Rhizoctonia.
De effectiviteit van een middel hangt sterk samen met de mogelijkheid van
resistentie van het plaagorganisme voor de werkzame stof. Middelen die tot dezelfde
resistentiegroep behoren, hebben een zelfde werkingsmechanisme. Het veelvuldig
gebruik van middelen uit dezelfde resistentiegroep kan daarom leiden tot
verminderde gevoeligheid van de te bestrijden ziekten, plagen en onkruiden voor de
ingezette gewasbeschermingsmiddelen. Vooral in de aardappelteelt, fruitteelt en
glastuinbouw is de kans op resistentie-opbouw groot.
Het toepassen van combinaties van middelen uit verschillende groepen van
werkzame stoffen wordt aanbevolen. Voorbeelden zijn combinaties van strobilurines
en triazolen en contactmiddelen. Hiermee kan ook een combinatie gemaakt van
curatieve en preventieve werkingsmechanismen. Het is belangrijk herhaald gebruik
van zeer lage doseringen te vermijden omwille van resistentieontwikkeling.
De genoemde werkzame stoffen azoxystrobin en pyraclostrobin behoren beide tot de
zogenaamde QoI fungiciden en dus tot dezelfde resistentiegroep. In Nederland is
resistentie van roesten tegen azolen, strobilurinen of morfolinen nog niet
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waargenomen (Richtlijn voor management van fungicidenresistentie in graanziekten,
2009). Overigens concludeert de FRAC (fungicide resistance action commitee) dat er
wel een hoog toekomstig risico is op resistentie tegen de QoI fungiciden
(Phytophthora infestans: Richtlijn voor management voor fungicidenresistentie,
2007).

De volgende 2 scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten van de potentiële
milieubelasting bij vestiging van Puccinia pittieriana in Nederland:
Scenario laag: op 77.500 ha (helft van totale areaal van poot-, zetmeel- en
consumptieaardappelen) 2 extra bespuitingen. 1 bespuiting met azoxystrobin en 1 bespuiting
met boscalid/pyraclostrobin.
Scenario hoog: op 155.000 ha 3 extra bespuitingen: 1 bespuiting met azoxystrobin en 2 met
boscalid/pyraclostrobin.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Over het algemeen hebben fungiciden weinig tot geen invloed op natuurlijke vijanden
(insecten). Fungiciden kunnen zowel op natuurlijke bodemschimmels als op
geïntroduceerde schimmels (Trichoderma, Verticillium) een negatief effect hebben.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van schimmels in de
aardappelteelt wordt overigens (nog) niet toegepast.

Referenties
CPC Report Puccina pittieriana (common rust of potato).
DLV Plant. Handleiding gewasbescherming akkerbouw en veehouderij 2010.
EPPO Data Sheets on Quarantine Pests Puccinia pittieriana.
Gewasbeschermingsgids 2010, Gids voor de gewasbescherming in de land- en
tuinbouw en het openbaar en particulier groen. Wageningen Academic Publishers.
2010.
Phytophthora infestans: Richtlijn voor management voor fungicidenresistentie, 2007
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/resistentie-van-schimmelstegen-fungiciden
Richtlijn voor management van fungicidenresistentie in graanziekten, 2009
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/resistentie-van-schimmelstegen-fungiciden

39

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Azoxystrobin (Amistar) heeft voor zowel waterleven als bodemleven per toepassing
een relatief hoge milieubelasting. Voor grondwater is er een relatief klein risico.
Signumstofnaam heeft voor alle drie de compartimenten grondwater, waterleven en
bodemleven per toepassing een relatief lage milieubelasting. Bij het berekenen van
de potentiële milieubelasting is rekening gehouden dat telers beide stoffen
toepassen.
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3 Septoria lycopersici var. malagutii
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
De schimmel Septoria lycopersici var. malagutii komt voor in de Andesgebieden in
Bolivia, Ecuador (> 3000 m hoogte), Peru (rond de 4000 m hoogte) en Venezuela
(1600-2500 m hoogte). De schimmel komt, zover bekend, niet voor in Europa. Er
zijn niet-bevestigde berichten van de aanwezigheid van de schimmel in Midden
Amerika.

Figuur 1

Verspreiding van Septoria lycopersici volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
In aardappelen en andere wortelknolvormende nachtschade-soorten (in het bijzonder
de wilde aardappel Solanum aucule, S. curtilobum (aardappel die op grote hoogte
kan groeien), S. juzepczukii (bittere aardappel) en S. wittmackii. Tomaten kunnen
ook worden geïnfecteerd door kunstmatige inoculatie, maar de stam S. lycopersici
var malagutii is minder virulent voor tomaat dan het specifieke tomatenpathogeen S.
lycopersici var. lycopersici.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Er worden kleine ronde bruine bladvlekken gevormd. Deze lesies zijn vergelijkbaar
met die veroorzaakt door de schimmel Alternaria solani. In een verder gevorderd
stadium verdrogen de bladeren, het bladweefsel sterft af, gevolgd door bladval.
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Figuur 2

Schade aan aardappelplant in het veld door Septoria lycopersici var.
malagutii en geïnoculeerd aubergineblad (Bron: CABI, CPC, foto’s Edward
R. French).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
De waardplant aardappel is een belangrijk gewas in Nederland. De schimmel gedijt
goed bij een combinatie van lage temperaturen en (langdurig) hoge vochtigheid
waardoor deze schimmel een potentieel gevaar vormt voor Nederland en andere
gebieden in Europa waar ook aardappelen worden verbouwd gedurende het
zomerseizoen. Mogelijk vormt de schimmel ook een risico voor de winterteelt van
aardappelen in Zuid-Europa. De schimmel overleeft middels vruchtlichamen in de
bodem en in plantenresten. Verspreiding vindt plaats door middel van opspattend
water. Onder natuurlijke condities geeft deze “ spatverspreiding” naar het blad een
kleine verspreidingsactieradius. Door harde wind en regen kan ook verspreiding over
grotere afstand (tussen percelen) plaatsvinden. Ook via aanhangende grond aan
schoenen, gereedschap /oogstwerktuigen en aanhangend grond aan knollen kan de
ziekte zich verder verspreiden.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Een gewasbeschermingsmaatregel is het planten van de aardappel gedurende relatief
droge en warmere maanden. Dit is geen optie voor Nederland en (de meeste) andere
aardappelteeltgebieden in Europa.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Voor bestrijding zijn de fungiciden (echter niet de systemische anti-Oomyceet
stoffen) die worden ingezet tegen de aardappelziekte Phytophthora effectief tegen
deze schimmelsoort (EPPO Data Sheet). Deze middelen moeten worden gebruikt
vanaf een zeer vroeg stadium om secundaire verspreiding vanuit bladlesies tegen te
gaan. Er zijn in de gebieden waar het organisme nu voorkomt ook verschillen in
gevoeligheid voor deze schimmel tussen aardappelcultivars. Of dit ook voor de
Europese cultivars geldt, is niet bekend.

42

De middelen die effectief zijn tegen deze schimmel worden ook gebruikt tegen
Phytophthora infestans dat min of meer onder dezelfde condities voor (extra)
problemen geeft. Daarom zal er naar verwachting geen groot extra gebruik van
fungiciden zijn bij eventuele vestiging van het organisme. Het gebruik van fungiciden
in de bestrijding van de aardappelziekte kan leiden tot wel 12-18 bespuitingen per
seizoen. In 2007 werd in aangegeven dat van de op dat moment toegelaten
fungiciden tegen de aardappelziekte alleen aantoonbare resistentie was opgebouwd
tegen metalaxyl (Bron: Phytophthora infestans: Richtlijn voor management voor
fungicidenresistentie, 2007.) In diezelfde richtlijn worden geadviseerd op een te
sterke afhankelijkheid van een fungicide groep te vermijden en optimaal gebruik te
maken van fungiciden die P. Infestans via verschillende werkingsmechanismen
aanpakken (zoals dithiocarbamaten, chloorthalonil en fluazinam. Overigens wordt
ook aangegeven dat de dithiocarbamaten in effectiviteit zijn overtroffen door de
nieuwere actieve stoffen. Zij vormen echter nog steeds effectieve partners in het
kader van effectiviteit en resistentie management.
De middelen die ingezet kunnen worden zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Naam middel

Werkzame stof

Acrobat

Dimethomorf/mancozeb

Aviso

Cymoxanil/metiram

Curzate

Cymoxanil/mancozeb

Daconil

Chloorthalonil

Fubol Gold

Mancozeb/metalaxyl

Mancozeb 75%

Mancozeb

Ranman

Cyazofamid

Shirlan

Fluazinam

Tanos

Famoxate en cymoxanil

Tattoo-C

Chloorthalonil en Propamocarb

Valbon

Mancozeb en benthiavalicarb

Unikat Pro

Mancozeb en zoxamide

De volgende 2 scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten van de potentiële
milieubelasting bij vestiging van S. lycopersici var malagutii in Nederland:
Scenario laag: geen extra bespuitingen op 77.500 ha. (de bespuitingen die nu al worden
toegepast tegen Phytophthora zijn voldoende om schade door S. lycopersici var malagutii op
dat areaal te voorkomen.
Op 77.500 ha (helft van totale areaal van poot-, zetmeel- en consumptieaardappelen) 1 extra
bespuiting met fluazinam.
Scenario hoog: op 155.000 ha 2 extra bespuitingen: 1 bespuiting met fluazinam en 1 bespuiting
met mancozeb.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Er zijn op dit moment weinig tot geen maatregelen anders dan een bestrijding met
fungiciden. Mogelijk kan het gebruik van resistente(re) soorten (op termijn) een
optie zijn. Fungiciden worden reeds toegepast in de teelt van aardappel en de
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bestrijding van S. lycopersici var. malagutii zal geen schade aanrichten aan
bestaande geïntegreerde teeltsystemen.

Referenties
EPPO Data Sheets on Quarantine pests, Septoria Lycopersici var. Malagutti.
CPC report Septoria Lycopersici var. Malagutti (annular leaf spot of potato).
Schoon water voor de Duinboeren. Gewasbeschermingstips in
grondwaterbeschermingsgebieden. Aardappel Schimmels. Milieubelastingspunten
2010 voor schimmelbestrijding in aardappel. CLM.
Phytophthora info, april 2010, Nieuwsbrief van het Masterplan Phytophthora.
Phytophthora infestans: Richtlijn voor management voor fungicidenresistentie, 2007
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/resistentie-van-schimmelstegen-fungiciden

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Bijna alle middelen in de tabel onder punt 6 hebben per toepassing een klein risico
voor bodemleven en waterleven (behalve Unikat Pro). Dit middel geeft een behoorlijk
risico voor waterleven. Het risico op uitspoeling naar het grondwater is voor de
meeste stoffen behoorlijk. Voor middelen als Aviso, Curzate en Fubol Gold geeft
toepassing in het najaar zelf een groot risico op uitspoeling en daarmee belasting van
het grondwater. Bij toepassing in het najaar is het risico van uitspoeling namelijk
groter dan bij toepassing in het voorjaar. Dit komt, omdat in het najaar het middel
langzamer wordt afgebroken in verband met de lagere temperatuur en omdat in het
najaar vaak een neerslagoverschot optreedt.
Fluazinam heeft een klein risico voor bodemleven en grondwater maar een
aanzienlijk risico voor waterleven. Mancozeb geeft een aanzienlijk risico voor
grondwater en een klein risico voor water en bodemleven.
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4 Premnotrypes spp (niet-Europees)
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Premnotrypes spp. zijn snuitkevers. In de EU zijn alle niet-Europese Premnotrypes
soorten gereguleerd. Deze soorten zijn gereguleerd vanwege hun schadelijkheid voor
aardappel. Premnotrypes soorten die aardappel aantasten komen alleen voor in de
Andes en deze datasheet richt zich daarom op de soorten die daar voorkomen.
Premnotrypes spp (Andean of Niet-Europees) komen in het Andesgebied in ZuidAmerika voor met name in de hoger gelegen aardappelproductiegebieden (rond de
3000 m in de tropen). In de Andes, wordt een aantal soorten binnen de
Premnotrypes onderscheiden (Fig. 1a t/m c).

Figuur 1a

Verspreiding van Premnotrypes latithorax volgens CABI/EPPO (2006).
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Figuur 1b

Verspreiding van Premnotrypes suturicallus volgens CABI/EPPO (2006).

Figuur 1c

Verspreiding van Premnotrypes vorax volgens CABI/EPPO (2006).
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2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
De belangrijkste waardplant van de bovengenoemde snuitkeversoorten is de
aardappel. In de literatuur wordt melding gemaakt dat wilde en gecultiveerde
aardappelplanten de enige waardplanten zijn. Er zijn echter ook meldingen dat
volwassen dieren en larven met andere planten in verband gebracht kunnen worden.
Deze lijst wordt verder echter niet gespecificeerd. De volwassen dieren zijn niet in
staat om te vliegen.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Vraat door volwassen dieren geeft semi-ronde inkepingen aan de rand van de
bladeren. De larven boren gaten in de aardappelknollen, waarbij slechts weinig
externe schade is waar te nemen. In het Andes gebied komen ondanks het gebruik
van insecticiden schadepercentages van 15-40% bij de knollen voor. Akkers worden
soms verlaten als gevolg van de hoge infectiedruk en daarmee gewasschade.

Figuur 2

Gewasschade aan blad en knollen en volwassen dieren en larven van
Premnotrypes suturicallus. (bron: CABI, CPC, foto’s K.V. Raman/CIP).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
In het huidige verspreidingsgebied is de aardappelplant verreweg de belangrijkste
waardplant. In deze gebieden heerst een tropisch bergklimaat met grote dagelijkse
schommelingen in temperatuur en hoge instralingniveaus. Het is desondanks te
verwachten dat plagen uit een dergelijk klimaat zich kunnen aanpassen aan de
gematigde klimaten in Nederland.
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5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Er kan onderscheid worden gemaakt in chemische, biologische en fysische
maatregelen.
De meest algemene maatregel in het huidige verspreidingsgebied is het gebruik van
chemische middelen als metamidophos (organofosfor insecticide) en carbofuran
(breedspectrum carbamaat). Cypermethrin en andere synthetische pyrethroiden
worden ook gebruikt.
Biologische bestrijding is mogelijk door de inzet van schimmels en parasitaire aaltjes.
Daarnaast zouden padden, vogels en kippen ingezet kunnen worden. Ook is het
mogelijk dat natuurlijke vijanden binnen de groep van grondkevers worden gebruikt,
met name tegen het eistadium en het larvale stadium. Er zijn geen gegevens in de
literatuur gevonden over de effectiviteit van biologische bestrijders
In 2009 is er onderzoek gepubliceerd over het potentieel van plastic schermen als
fysieke barrière voor de vleugelloze insecten (Kroscel et al., 2009). Deze schermen
werden bij het poten langs de randen van de akkers geplaatst en in proeven bleek
dat de schermen effectief zijn in het stoppen van de kevermigratie. Een combinatie
van schermen en fysieke vallen bleek een effectieve technologie voor massa-vangst
van de snuitkevers.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
In Nederland zijn ca. 600 soorten snuitkevers (bron: www.biocontrole.nl). Een aantal
soorten hiervan brengt schade toe aan gewassen. De belangrijkste 2 soorten zijn de
taxuskever of gegroefde lapsnuitkever (Otiorhynchus sulcatus) en de snuitkever
(Otiorhynchus aurife).
Er zijn in andere teelten ook middelen inzetbaar tegen kevers. Gezien het feit dat er
ook melding wordt gemaakt dat volwassen dieren en larven met andere planten in
verband gebracht kunnen worden maar dat het niet duidelijk is welke gewassen dit
zijn, wordt hier verder geen aandacht aan geschonken en wordt de analyse beperkt
tot de aardappel.
In de aardappelteelt is de coloradokever (Leptinotarsa decemlineata), behorende tot
de familie van de bladhaantjes, een plaagsoort, waarbij vooral schade kan optreden
in warme(re) jaren.
Chemische middelen in aardappel
Werkzame stoffen die ingezet kunnen worden tegen de coloradokever in de
aardappelteelt zijn azadirachtine, de synthetische pyrethroiden deltamethrin,
esfenvaleraat, lamdba-cyhalotrhin, en de neonicotinoiden thiamethoxam, acetamiprid
en thiacloprid.
Biologische maatregelen
Zoals gezegd kunnen parasitaire nematoden worden ingezet. Er zijn diverse soorten
te koop zoals Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis megidis en Steinernema
kraussei. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de toepassing van geuren als lokstof,
in combinatie met de inzet van de aaltjes. In 2008 heeft het middel Bio 1020 een
toelating gekregen. BIO 1020 bestaat uit gekookte rijstkorrels die teruggedroogd zijn
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en waarop de schimmel Metarhizium anisopliae geënt is. Deze rijstkorrels kunnen
door de potgrond worden gemengd óf ingewerkt door de bodem in vollegrondsteelten
om daar eitjes, larven, poppen en jonge stadia van de taxuskever te bestrijden.
Metarhizium anisopilae heeft een brede waardreeks van insecten. Voor de stam van
BIO 1020 (F52) is de gegroefde lapsnuitkever (Otiorhynchus sulculatus) de
belangrijkste waard. De werking tegen overige bodeminsecten is nog in onderzoek.
Bovenstaande maatregelen zullen overigens niet tot nauwelijks
betaalbaar/uitvoerbaar en daarmee relevant zijn voor de aardappelteelt.
Een recente bestrijdingsmethode die wordt getest voor de bestrijding van de
aspergekever is de zogenaamde Beetle eater. Dit is een soort stofzuiger,
aangedreven door de aftakas van een trekker waarmee insecten uit het gewas
worden gezogen. Mogelijk dat deze ook toegepast kan worden ter bestrijding van de
mogelijk te vestigen kevers in de aardappel waar ook al een toepassing tegen de
coloradokever loopt met deze techniek.
Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat snuitkevers van het soort Premnotrypes in de
huidige landen waar het organisme voorkomt geen andere waardplanten hebben dan
wilde en gedomesticeerde aardappelrassen.

Voor bestrijding van de coloradokever zou 1 bespuiting met deltamethrin in veel gevallen
voldoende moeten zijn. Alle genoemde middelen zijn overigens veel breder inzetbaar tegen een
scala aan plaaginsecten. Hierdoor zou een toepassing tegen een mogelijke vestiging van de
Premnotrypus spp (niet Europees) al binnen het bestaande spuitschema vallen en niet voor
(veel extra) milieubelasting hoeven zorgen.
De volgende scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten van de potentiele milieubelasting
bij vestiging van Premnotrypes Spp (Niet-Europees) in Nederland in de aardappelteelt
Scenario laag: geen extra bespuitingen
Scenario hoog: Op gehele aardappelareaal van 155.000 ha 1 extra bespuiting: 0,5 x met
deltamethrin en 0,5x met thiacloprid/acetamiprid.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Deltamethrin en acetamiprid zijn niet goed inpasbaar in een geïntegreerde teelt.
Thiacloprid is wat beter toepasbaar in een geïntegreerde teelt en beter te combineren
met natuurlijke vijanden. Bovendien zljn bepaalde middelen niet toegelaten in
grondwaterbeschermingsgebieden. Er lijken zowel in binnen- als buitenland goede
ervaringen te zijn met niet chemische maatregelen. Insectparasitaire aaltjes en
schimmels zijn wel goed inpasbaar binnen een geïntegreerde teelt.

Referenties
Alcázar, J.; Cisneros, F. (1998) Taxonomy and Bionomics of the Andean Potato
Weevil Complex: Premnotrypes spp. and Related Genera. CIP program Report 19971998. CIP. International Potato Center. Lima, Peru.
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Alcázar, J.; Cisneros, F (1996). Integrated management for Andean Potato Weevils in
Pilot Units, Program Report 95-96. International Potato Center. Lima, Peru.
http://www.cipotato.org/publications/program_reports/95_96/program4/prog43.asp
CPC reports Premnotrypes suturicallus , Premnotrypes sanfordi en Premnotrypes
latithorax. (Andean potato weevil).
EPPO quarantine pest. Data sheets on Quarantine Pests. Premnotrypes spp (Andean).
Kroscel, J.; Alcazar, J.; Poma,P. (2009). Potential of plastic barriers to control
Andean potato weevil Premnotrypes suturicallus Kuschel. Crop protection Volume 28,
Issue 6, juni 2009. P 466-476.
Kühne, M. The Andean potato weevil Premnotrypes suturicallus. Ecology and
interactions with the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana . Dissertatie
Georg-August-Univestität. Göttingen. 2007.

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Synthetische pyrethroiden als deltamethrin, esfenvaleraat en lamdba-cyhalothrin
geven een aanzienlijk risico voor het waterleven. Voor bodemleven en grondwater
zijn de risico’s per toepassing gering. Enkele neonicotinoiden als thiacloprid en
acetamiprid hebben per toepassing kleine risico’s voor waterleven, bodemleven en
grondwater. De neonicotinoide imidacloprid heeft echter wel een aanzienlijk risico
voor het grondwater, met name bij lagere organische stofgehaltes.
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5 Naupactus leucoloma
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Naupactus leucoloma is een wit gerande kever die een groot aantal plantensoorten
kan aantasten. Hierbij verschilt de mate van schade per plantensoort. Het
herkomstgebied is Zuid- Amerika in een groot gebied (tussen de 12e en 48e
breedtegraad). De keversoort komt behalve in Zuid-Amerika (Argentinië, Brazilië,
Peru, Chili en Uruguay) voor op meerdere continenten: Afrika (Zuid Afrika), NoordAmerika (zuidelijke staten), Oceanië (Australië en Nieuw-Zeeland) .
Mannetjes zijn zeldzaam en worden alleen in Zuid-Amerika aangetroffen. Buiten Zuid
Amerika worden alleen parthenogene vrouwtjes aangetroffen. Dit zijn vrouwtjes die
zonder tussenkomst van mannetjes bevruchte eieren kunnen produceren.

Figuur 1

Verspreiding van Naupactus leucoloma Boheman volgens CABI/EPPO
(2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
N. leucoma is al op tenminste 385 gewassen en of plantensoorten in de VS
gesignaleerd. Het kan o.a. schade aanrichten op koolgewassen (Brassica),
aardappels, wilde wortel, aardbei, luzerne, erwt, bramen, klavers, pinda, zoete
aardappel, koe- of zwartoogerwt en maïs. Ook grasland met vlinderbloemigen,
druiven, perzik en wilg kunnen worden aangetast. De kevers lijken planten met grote
zachte bladeren te prefereren. De larven vreten met name aan de wortels van
agrarische gewassen en houtachtige planten.
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3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Het zijn vooral de larven van de kever die door vraatschade aan de wortels de groei
van de plant negatief beïnvloeden. De kevers kunnen niet vliegen. Zij voeden zich
aan de basis van bladeren waarbij inkervingen ontstaan. Deze vraatschade heeft
over het algemeen weinig effect op de groei en ontwikkeling van de plant, behalve
wanneer de dieren zeer talrijk zijn. Larven vreten met name aan penwortels,
alhoewel ook aan kleine laterale wortels en de basis van stengels vraat op kan
treden. Wortels kunnen tot 12 cm diep worden aangevreten. Bij niet dodelijke
wortelvraat overleeft de plant wel maar wordt er niet tot nauwelijks gewas gevormd.

Figuur 2

Een volwassen kever (12 mm groot) en larve van Naupactus leucoloma
(13 mm lang) (Bron: CABI, CPC, foto’s Agriculture Western Australia).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
De volwassen dieren (de kevers) kunnen niet vliegen maar zijn wel actieve lopers.
Vrouwtjes kunnen gedurende hun 2-5 maanden durende leven afstanden van 0,4-1,2
km overbruggen. Het meeliften met zaken als hooi en gewasresten aan/op
voertuigen zorgt voor verspreiding over grotere afstanden. Eieren worden op allerlei
delen van de planten afgezet en blijven levensvatbaar gedurende meer dan 7
maanden. Eieren, larven en poppen kunnen ook met aanhangend grond aan planten
worden verspreid. Omdat de vrouwtjes parthenogeen zijn, kan introductie van één of
enkele exemplaren al leiden tot vestiging van de soort in een nieuw gebied.
Traditioneel werden deze kevers qua leefgebied geassocieerd met vochtige warme
condities te vinden in subtropische en gematigde gebieden in Noord-Oost Australië
en Zuid-Oost VS. Het organisme is nu echter ook te vinden in drogere gebieden als
het zuidoosten van Australië, Zuid-Californië en Zuid-Afrika maar dan wel in
combinatie met irrigatie. Gezien het huidige gebied van voorkomen, zal met name
het zuiden van Europa qua klimaat geschikt zijn voor vestiging.
Waarschijnlijk dat de kever zich ook in Nederland kan vestigen omdat de kever zich
ook gevestigd heeft tot halverwege het Zuideiland van Nieuw Zeeland 6waar het
klimaat vergelijkbaar is met dat in Nederland, behalve dat de winters daar iets
zachter zijn. Het feit dat de kever niet als probleem is gemeld uit de meer
Noordelijke staten van de VS en zich alleen lijkt te hebben gevestigd op de
6

http://www.ravensdown.co.nz/Resources/Technical+Notes/Pests+and+Disease/Identifying+Pa
sture+Pests.htm
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Noordelijke helft van het Zuidereiland suggereert dat de omstandigheden in
Nederland niet heel gunstig zijn voor de ontwikkeling van de kever (een meer
gedetailleerde risico-inschatting is nodig om dit verder uit te zoeken).
In de huidige gebieden kan een zeer lage populatiedruk al aanzienlijke economische
schade geven. Eén larve per strekkende meter in een aardappelrij resulteerde al in
een verlies van 9% qua saldo. In Nieuw Zeeland was het stikstoffixerend vermogen
van witte klaver na aantasting door larven met 92% teruggelopen.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Chemische bestrijding
In het verleden zijn middelen als DDT, carbaryl, diflubenzuron, dieldrin, aldrin en
chloordaan toegepast. Nagenoeg al deze middelen zijn niet meer toegelaten in de
Europese Unie en Nederland. De volwassen kevers zijn gevoelig voor een scala aan
insecticiden maar de larven zijn het stadium dat met name bestreden moet worden.
Deze zijn echter ook lastiger te bestrijden. Chloorpyrifos, metam-natrium en fipronil
worden ook gebruikt.
Cultuurmaatregelen en biologische bestrijding
De inzet van parasitaire nematoden en biofumigatie met gewasresten van
koolgewassen zijn alternatieve bestrijdingsmethoden.
Op besmette percelen kunnen haver en andere graangewassen worden verbouwd
omdat deze gewassen nauwelijks worden aangetast. Ook greppels van 25 cm diep en
25 cm breed met steile, goed aangestapte kanten kunnen worden gebruikt tegen de
niet vliegende volwassen dieren. Gaten in de greppels kunnen als val dienen.
Ongunstige weersomstandigheden, bodemcondities, parasieten, predatoren en
ziekten zijn de belangrijkste factoren om het organisme te controleren. Larven van
grond- of loopkevers (Carabidae), larven van dazen/paardenvliegen, (larven van
klikkever) en mieren zijn predatoren voor de kever in het veld en organismen als
padden, muizen, slangen en vogels vreten ook volwassen kevers.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Cultuurmaatregelen en biologische bestrijding
Toepassing van biofumigatie en de inzet van parasitaire nematoden of schimmels zijn
mogelijke alternatieve bestrijdingsmethoden (naast die van de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen). Dit zijn over het algemeen kostbare maatregelen.
Chemische middelen
Er is zoals aangegeven een aanzienlijk aantal gewassen dat kan worden aangetast.
Hieronder worden voor de aardappelteelt en enkele andere teelten de beschikbare
middelen besproken.
Aardappelteelt
Middelen die in Nederland ingezet kunnen worden tegen (larvale of grondgebonden
stadia van) insecten in de aardappelteelt zijn o.a. ethoprofos (Mocap), fosthiazaat
(Nemathorin) deltamethrin (Decis) diflubenzuron (dimilin), acetamiprid en
thiacloprid. In de aardappelteelt is de coloradokever (Leptinotarsa decemlineata),
behorende tot de familie van de bladhaantjes een van de mogelijke plagen, met
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name in warme(re) jaren. Werkzame stoffen die ingezet kunnen worden tegen de
coloradokever in de aardappelteelt zijn azadirachtin, de synthetische pyrethroiden
deltamethrin, esfenvaleraat, lamdba-cyhalotrhin en de neonicotinoiden
thiamethoxam, thiacloprid en acetamiprid. Een aantal neonicotinoiden die tegen
kevers ingezet kunnen worden, heeft ook een toelating voor bladluisbestrijding. Deze
kunnen dan ook bij luisbestrijding in aardappel een nevenwerking hebben op een
mogelijke vestiging van N. leucoloma. De neonicotinoiden hebben als voordeel dat de
stoffen in het algemeen efficiënter zijn dan de pyrethroiden , met name ook in de
gecombineerde bestrijding van luizen en eventueel coloradokever. Een middel als
Decis wordt ook nog wel ingezet omdat dit middel goedkoper is dan de middelen op
basis van neonicotinoiden.
Andere teelten
Daarnaast zijn mogelijk middelen toegelaten in de boomteelt tegen de larven van de
taxuskever en lapsnuitkever in te zetten: chloorpyrifos (Suscon 10; uitsluitend te
gebruiken in pot- en containerteelten middel is vervallen, opgebruiktermijn 31-122011), indoxacarb (Steward) en thiacloprid (Exemptor). Dit is uiteraard gerelateerd
aan het type waardplant (bijna 400 in het huidige gebied). Pyristar 250 CF
(chloorpyrifos) is een middel met een toelating voor de behandeling van zaden
bestemd voor export ter voorkoming van schade door insecten (onder meer maden
van de bonenvlieg (Delia platura) en maden van de koolvlieg (Delia radicum)). Het
middel zal op basis van deze toelating niet bij vestiging van N. leucoloma gebruikt
kunnen worden.
Bij mais wordt naar schatting op 70-80% van het areaal gebruik gemaakt van
behandeld zaad. Het gaat dan om middelen (insecticiden) als imidacloprid ( Gaucho
Rood), thiamethoxam (Cruiser 350 FS), methiocarb (mesurol), clothianidine ( Poncho
rood) en fungiciden als metalaxyl-M/ fludioxonil (Maxim XL). De insecticiden worden
bijvoorbeeld in Duitsland gebruikt om de maiswortelboorder een halt toe te roepen.
Aangezien er al op grote schaal gebruik wordt gemaakt van behandeld maiszaad, zal
hiervan ook een bestrijdend effect kunnen uitgaan bij eventuele vestiging van N.
Leucoloma.
Gezien het belang en de grootte van de aardappelteelt in Nederland, het mogelijke
effect van behandeld maiszaad en de relatief kleine arealen van andere mogelijk
vatbare gewassen, zal het scenario alleen betrekking hebben op de aardappelteelt.
Op basis van de hierboven beschreven korte globale inventarisatie en analyse
(quickscan) lijkt de Nederlandse situatie niet erg gunstig voor vestiging van
Naupactus leucoloma. Mogelijk dat er geen of slechts beperkte inzet nodig is van
extra gewasbeschermingsmaatregelen om schade door deze kever te voorkomen of
te beperken.

De volgende scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten van de potentiele milieubelasting
bij mogelijke vestiging van Naupactus leucoloma in Nederland. Hierbij is alleen de
aardappelteelt meegenomen.
Scenario laag: geen extra bespuitingen nodig
Scenario hoog: op de helft van het aardappelareaal (77.500 ha 2 extra bespuitingen): 1 met
deltamethrin en 1 met thiacloprid/acetamiprid.
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7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
In het algemeen zijn grondbehandelingsmiddelen tegen aaltjes en insecten in hoge
mate milieubelastend. Inpasbaarheid hiervan in geïntegreerde teelt is moeilijk.
Bedrijven als Koppert en Biobest hebben biologische middelen in hun pakket tegen
larven van kevers en aaltjes.

Referenties
Barnes, T.; De Barro, J. (2009). Improving Pest Management in Australian Lucerne
industry., A Review of management of white fringed weevil, small lucerne weevil and
broad-back weevil. RIRCD publication no 09/172. Australian Government, Rural
Industries Research and Development Corporation. Barton Australia.
Biocontrole. Bestrijding van taxuskevers en andere snuitkevers
http://www.biocontrole.nl/website/biocontrole.nsf/0/1AE5ADC99A324783C12571BC0
045B8DF
CPC report Naupactus leucoloma (whitefringed weevil).
Diemen, van. B. (2007). “ Alles in de strijd tegen taxuskevers”. Vakblad voor de
bloemisterij 11 (2007).
EPPO, EPPO Data Sheets on quarantine pests, Naupactus leucoloma.

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
De synthetische pyrethroiden deltamethrin, esfenvaleraat, lamdba-cyhalothrin geven
een aanzienlijk risico voor het waterleven. Voor bodemleven en grondwater zijn de
risico’s per toepassing van deze stoffen gering. De neonicotinoiden thiamethoxam,
thiacloprid en acetamiprid hebben per toepassing kleine risico’s voor waterleven,
bodemleven en grondwater. Behalve imidacloprid dat een aanzienlijk risico voor het
grondwater geeft, met name bij lagere organische stofgehaltes.
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6 Anomala orientalis

1.

Waar komt het organisme in de wereld voor?

Anomala orientalis (Waterhouse) (ook wel: Exomala orientalis (Waterhouse) of
Blitopertha orientalis (Waterhouse) komt voor in Japan, Micronesia, Hawaii, de
oostelijke staten van Noord-Amerika, Korea (Noord en Zuid) en China (Fig. 1).

Figuur 1

Verspreiding van Anomala orientalis volgens CABI/EPPO (2007).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
Anomala orientalis is een polyfaag insect. De larven vreten van de wortels van o.a.
grassen en van veel groentegewassen; met name maïs, ananas en suikerriet
ondervinden veel schade. De kevers voeden zich met stuifmeel op de bloemen (bijv.
Alcea rosea, Dahlia spp., Iris spp., Phlox spp. en rozen) en met bladeren. Wat Europa
betreft zijn gras, groenten en maïs de meest belangrijke waardplanten (EPPO Data
Sheet, accessed 24 August, 2010).

3.

Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?

Schade ontstaat vooral door de larven die aan de wortels van de planten vreten. De
planten kunnen daardoor zo beschadigd raken dat het bovengrondse gewas bruin
verkleurt en afsterft. Schade is het grootst op onbeschaduwde grasvelden waar vaak
wordt gemaaid. Schade veroorzaakt door adulten die zich voeden op de bloemen is
gering. Ze vreten ook van de bladeren waarbij ze de voorkeur geven aan het zachte
weefsel tussen de bladnerven om zich te voeden. Het ruwere weefsel van de nerven
wordt niet aangevreten waardoor het skelet van het blad overblijft. Ernstig
aangetaste bladeren worden bruin en vallen af.
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Figuur 2

Een volwassen kever en larve van Anomala orientalis. Rechts extra
schade ontstaan door kraaien, zoekend naar larven in reeds door larven
aangetast grasveld (Bron: CABI, CPC, foto’s DongWoon Lee).

4.

Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)

De verwachting is dat de ontwikkelingscyclus van deze keversoort in Nederland in
een kas ongeveer één jaar zal duren. In de open lucht zal dat in Nederland
waarschijnlijk twee jaar zijn (B. Wessels-Berk, NVWA, pers. med., oktober 2010). Dit
is gelijk aan levenscyclusduur van andere Scarabaeida-soorten, zoals de rozekever,
meikever en junikever. De larven kunnen vrijwel zeker in Nederland overwinteren
omdat ze ook overwinteren in bijvoorbeeld Hokkaido (Japan) en de staat New York
(VS), waar de winters veel kouder zijn dan in Nederland. Het relatief hoge
vochtgehalte in de bodem in combinatie met relatief milde wintertemperaturen zou er
wel toe kunnen leiden dat in Nederland een relatief groot aantal eieren en larven
tijdens de winterperiode door schimmels worden aangetast en sterven.
Opbrengstverlies ontstaat vooral door de larven die aan de wortels van de planten
vreten Vraat aan wortels door overwinterende larven op grasvelden kan het gras in
juni doen afsterven, vaker gebeurt dit in de nazomer, waarbij oppervlakken van
enkele cm2 tot 1-2 ha bruin kunnen verkleuren. Schade is het grootst op
onbeschaduwde grasvelden waar vaak wordt gemaaid

5.

Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?

Er zijn verschillende maatregelen en middelen die toegepast worden:
Cultuurmaatregelen en resistente rassen
Cultuurmaatregelen bestaan vooral uit het adequaat gebruik van kalk, mest en water
om een gezonde grasmat te houden. Daarnaast is er geconstateerd dat bepaalde
grassoorten resistenter zijn tegen de larven dan andere soorten (Alm et al., 1995).
Waarschuwingssystemen en feromoonvallen
Naast biologische en chemische bestrijding worden er ook waarschuwingssystemen
gebruikt om de adulten of larven van A. orientalis te monitoren. Feromoonvallen of
directie observatie worden gebruikt om de kevers van A. orientalis te monitoren
(Facundo et al., 1999) en grondbemonstering wordt aanbevolen om te monitoren op
larven (Hellman, 1989, Potter, 1998)
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Biologische bestrijding
Bacteriën, schimmels, insecten
Er zijn diverse micro-organismen en insecten bekend die de larven aantasten van A.
orientalis. Zo zijn protozoën (Gregarinidae) gevonden in larven.
Entomopathogene schimmels als Metarizium anisopliae, Beauveria bassiana en
Beauveria brongniartii zijn bruikbaar als biologische bestrijders van A. orientalis.
Predatoren uit de Diptera, zoals Cophinopoda chinensis, Philonicus albiceps en
Promachus yesonicus, en hymenoptera parasitoïden, zoals Scolia manilae
[Campsomeris marginella modesta], Tiphia vernalis and Tiphia popilliavora, zijn
natuurlijke vijanden van A. orientalis. Op het vaste land van de VS is een programma
voor de bestrijding van Popillia japonica (‘Japanese beetle’) uitgevoerd wat tot
vestiging van de predatoren T. popilliavora en T. vernalis heeft geleid. Deze
predatoren tasten ook de larven van andere insectensoorten aan inclusief A.
orientalis (bron: CPC 2007).
Toegelaten chemische middelen in Korea zijn niet erg effectief tegen de larven. De
kever is daar vooral een plaag in het gazon van golfbanen. In Korea is onderzoek
gedaan naar isolaten van entomopathogene nematoden tegen larven van A.
orientalis. Uit labtesten bleek dat Heterorhabditis sp. het meest effectief was. Dit
aaltje veroorzaakte 100% mortaliteit van het tweede en 38% van het derde larvale
stadium van de kever (Lee et al., 2002). Steinernema spp. zijn ook effectief (CPC,
2007).
Chemische bestrijding
Er zijn twee methoden om de larven te bestrijden: curatieve en preventieve
behandelingen. Curatieve behandelingen kunnen het beste toegepast worden in de
late zomer, als de eieren uitgekomen zijn en de larven aanwezig zijn. Preventieve
behandeling wordt toegepast om te zorgen dat een mogelijk larven probleem zich
niet ontwikkeld. Preventieve behandeling moet gebeuren met een insecticide met een
relatief lange residu-activiteit (zoals imidacloprid en halofenozid) (Potter, 1998). In
Amerika worden deze middelen gebruikt in graszoden (Kunkel et al., 1999).
Isofenphos is ook geregistreerd in Amerika (Potter, 1998).
Volgens Koppenhöfer (2002) werken curatieve behandelingen bij populaties in het
veld het beste wanneer deze behandelingen op de kleinere larven (eerste en tweede
larvale stadium), worden toegepast. Welk middel het beste werkt is afhankelijk van
type grond en dikte van de humuslaag. Het is raadzaam 1 tot 2 weken te wachten
alvorens een bepaald middel te evalueren. De chemische middelen die momenteel in
de VS gebruikt worden tegen larven hebben als actieve stof: carbaryl, chloorpyrifos,
imidacloprid, lambda-cyhalothrin, permethrin en trichlorfon. Het nadeel van deze
breedspectrum insecticiden is dat ze ook de nuttige insecten in de graszoden doden.
Chemische bestrijding van kevers wordt niet veelvuldig toegepast, aangezien de
schade over het algemeen gering is. De kevers worden voornamelijk weggevangen
met feromoonvallen. Indien er bestrijding toegepast dient te worden, dan worden
voornamelijk de middelen met de actieve stoffen beta-cyfluthrin, bifenthrin,
cyfluthrin, deltamethrin en imidacloprid gebruikt.
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6.

Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)

De natuurlijke verspreiding gaat langzaam omdat de kever zelden lange vluchten
maakt. Aanzienlijk belangrijker is de verspreiding over langere afstanden via het
meeliften op goederen en transportvoertuigen. Kevers kunnen zich verbergen in
bloemen en larven kunnen aanwezig zijn in aanhangende grond (CPC, 2007).
Indien A. orientalis wordt aangetroffen dan zijn er een aantal middelen gebaseerd op
de volgende werkzame stoffen die ingezet kunnen worden:
•
Tegen kevers: gewasbehandeling met een neonicotinoïde of een synthetische
pyrtethroïde. Hierbij is de optimale spuittijdstip 's avonds omdat de kevers ’s
avonds/'s nachts actief zijn.
Deze werkzame stoffen zijn vrij breed toegelaten in verschillende gewassen.
Middelen op basis van neonicotinoïden worden vrij breed ingezet in de verschillende
teelten voor de bestrijding van met name bladluizen. Hierdoor zal er vermoedelijk
geen sterke stijging zijn van het aantal toepassingen. De vraag is wel of de
toegelaten doseringen (vooral gericht op de bestrijding van bladluizen en witte vlieg)
toereikend zullen zijn voor de bestrijding van deze kever. Mogelijk zijn hogere
doseringen noodzakelijk die momenteel niet zijn toegelaten.
Tegen larven is er in Nederland een strooigranulaat met de werkzame stof
imidacloprid beschikbaar.
Het middel is toegelaten voor gebruik op recreatiegrassen, zoals sportvelden en
golfbanen, en in de graszodenteelt. Het middel heeft echter geen toelating in de
akkerbouw, grasland of in de tuinbouw. Aangezien dit middel al ingezet wordt ter
bestrijding van andere larven (engerlingen) van Scarabaeida-soorten, zal bij
introductie van A. oriëntalis deze in de huidige bestrijding meegenomen worden.
•

Van belang zijn ook maatregelen (indien mogelijk) zoals het verwijderen en
vernietigen van het aangetaste gewas en het zo snel mogelijk elimineren van de
aantasting om te voorkomen dat deze zich verder uitbreidt.
In Nederland is het middel Terranem (Heterorhabditis bacteriophora) op de markt.
Dit middel heeft een werking tegen de larven van diverse keversoorten, met name
van de rozekever (Phyllopertha horticola). Dit middel is ook effectief tegen Serica
brunnea, Hoplia spp. en mestkevers uit het geslacht Aphodius. Zie verder:
http://www.koppert.nl/cgi-bin/x031.pl?ktrn_srcID=88&lang=n

Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten tegen larven van A. orientalis behalve
voor grasvelden op recreatieterreinen. Op recreatieterreinen wordt het middel (imidacloprid)
ingezet tegen larven van andere keversoorten met een vergelijkbare levenscyclus en
schadebeeld. Middelen die een werking hebben tegen de kevers worden al ingezet in een groot
aantal teelten.
Dus hoewel A. orientalis behoorlijk schadelijk is, is de verwachting dat introductie niet of in
beperkte mate zal leiden tot een toename van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
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7.

In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?

Afhankelijk van het gewas waarin A. orientalis gevonden wordt, past dit binnen een
geïntegreerd teeltsysteem. De aandacht zal vooral liggen op het chemisch of
biologisch bestrijden van de larven in de recreatiegrassen, waarbij in eerste instantie
gezorgd moet worden dat de grasmat gezond blijft. In andere teelten zal het moeilijk
zijn om de larven te bestrijden, aangezien er in Nederland geen middel is toegelaten.
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8.

Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?

N.v.t
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7 Helicoverpa zea
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
.

Helicoverpa zea (Boddie) (ook wel Heliothis zea (Boddie)) komt voornamelijk voor in
de gematigde en (sub)tropische delen van Amerika, van Canada tot Argentinië. In
Noord-Amerika kan H. zea niet overwinteren noordelijker dan 40° N, maar adulten
verspreiden zich snel, en migreren elk voorjaar naar het noorden van de VS en ZuidCanada. (Figuur 1.)

Figuur 1

Verspreiding van Helicoverpa zea volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
H. zea is een polyfaag insect. Het insect kan meer dan 100 plantensoorten
aantasten, waarvan maïs, katoen en tomaat, vanwege hun hoge verkoopwaarde, de
belangrijkste zijn. Onder de waardplanten vallen ook bonen, broccoli, kool,
aubergine, sla, okra, erwt, paprika, soja en watermeloen. Er is ook schade gevonden
in fruit en andere bomen, en in knoppen en bloemen van een breed spectrum aan
vaste planten. De meeste aantastingen zijn te vinden in gewassen in het open veld of
in tuinen, maar ze zijn ook waargenomen in kassen.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Helicoverpa zea kan een plaag zijn in een variëteit aan gewassen. De larven hebben
een voorkeur voor bloemen, knoppen en vruchten. In tomaten, komkommers, bonen
en paprika’s beginnen de jonge rupsen te vreten aan bladeren en bloesems. Later
vreten ze gaten in de vruchten en dringen naar binnen, waar ze verdere vraatschade
aanbrengen. Aangetaste vruchten zijn niet meer te verkopen. Een gewas als sla kan
volledig worden vernietigd wanneer de larven het groeipunt opeten en anders
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kunnen ze zoveel vraatschade veroorzaken dat de slakrop niet meer te verkopen is
(Bayer, CropScience Crop Compedium).
Bij mais voeden de jonge rupsen zich in eerste instantie aan de ontwikkelende
bloemen. Als ze ouder zijn, dan voeden de rupsen zich met de kolven, waarbij ze
soms meer dan de helft van de maïskorrels opeten. Als ze ouder zijn verlaten ze de
kolven door gaten te maken in de schutbladeren. Bij alle waardplanten kan er ook
secundaire schade optreden vanwege infectie door plantpathogene schimmels,
waardoor de vruchten rotten of bladeren afvallen.
Schade veroorzaakt door H. zea is vaak erg kostbaar aangezien de larven
voornamelijk eten van de reproductieve delen en groeipunten van de gewassen,
waardoor dit direct van invloed is op de opbrengst. De meeste gewassen die
aangetast worden zijn van hoge waarde (katoen, mais en tomaten). In NoordAmerika wordt de jaarlijkse schade door H. zea en H. virescens samen in alle
gewassen geschat op ongeveer 1000 miljoen US$, ondanks de besteding van 250
miljoen US$ (Fitt, 1989).
Aantasting van mais bestemd voor veevoer heeft niet direct een economische
impact: economische verliezen zijn ongeveer 5% indien er geen controle
maatregelen genomen, maar ze dienen vaak als reservoir voor aantasting in andere
maïsteelt (EPPO Data Sheet).

Figuur 2

Een volwassen, vrouwelijke mot en larve van Helicoverpa zea (Bron:
CABI, CPC, foto mot: CIMMYT; foto larve; USDA-ARS).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
Import van goederen uit de gematigde en (sub)tropische delen van Amerika is een
belangrijke bron van introductie van H. zea in Nederland. In de afgelopen 10 jaar
hebben we in Nederland al 5 keer een onderschepping gehad van H. zea in groenten
of vaste planten uit Midden- en Zuid-Amerika (uitvraag Europhyt).
H. zea kan zich in Nederland waarschijnlijk niet buiten vestigen, maar wel in kassen.
Vanuit deze kassen of vanuit warmere delen van Europa (bij vestiging in Europa en
niet alleen in Nederland) zouden ook gewassen in de buitenteelten kunnen worden
aangetast. In Nederlandse kassen worden reeds maatregelen genomen om rupsen te
bestrijden. De inschatting is dat deze maatregelen niet altijd voldoende zullen zijn
om schade door H. zea te voorkómen.
Aangezien in Nederland (vrijwel) alleen maïs wordt geteeld als veevoeder, zal de
economische impact niet zo groot zijn (zie ook het antwoord bij vraag 3).

62

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
In de meeste gevallen wordt geïntegreerde bestrijding (IPM) aanbevolen. Er zijn
verschillende cultuurmaatregelen die toegepast kunnen worden zoals mechanische
grondbewerking, verschuiven van het zaaitijdstip en het gebruik van vanggewassen.
Het gebruik van resistente rassen en het versnellen van de afrijping van het gewas
door het verwijderen van de koppen, zijn maatregelen die genomen kunnen worden
om het aantastingsniveau en dus ook de schade te beperken.
Chemische bestrijding is het meest algemeen toegepast. Wanneer de larven zich in
het gewas hebben ingevreten, is het echter moeilijk deze met insecticiden te
bereiken. Vooral in katoen heeft de inzet van chemische middelen geleid tot de
ontwikkeling van resistentie (CPC, 2007).
De stoffen sulprofos, profenofos, methomyl, thiodicarb, chlorpyrifos, acephate,
amitraz, en pyrethroids worden aanbevolen in katoen.
In katoen, maïs en tomaat zijn transgene rassen beschikbaar waarin in het genoom
van de planten een gen van de bacterie Bacillus thuringiensis (Bt) is ingebouwd.
Larven die deze planten aanvreten gaan dood. Ook is een viruspreparaat beschikbaar
(Baculovirus heliothis) wat een vergelijkbare effectiviteit heeft als chemische
bestrijdingsmethoden. De kosten van deze toepassing liggen echter hoger in
vergelijking met een chemische bestrijding. Feromonen kunnen worden ingezet voor
monitoring of als verwarring.
In veel gebieden waar Helicoverpa zea voorkomt is biologische bestrijding meestal
redelijk effectief. Natuurlijke vijanden zoals Trichogramma spp. bestrijden met name
eieren en larven. Verder worden insecten-pathogenen zoals Bacillus thuringiensis en
Heliothis NPV ingezet.
6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Vanwege de EU-quarantaine status geldt een nultolerantie voor dit organisme.
Producten bestemd voor andere EU-landen zullen vrij moeten zijn van H. zea.
Vanwege deze eis zal het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, indien H. zea
voorkomt in Nederland, waarschijnlijk extra toenemen. De grootste impact bij
introductie zal waarschijnlijk zijn in de bedekte vruchtgroententeelten (tomaat,
aubergine, paprika) en de bedekte teelt van boon.
Voor de bestrijding van de larven van H. zea kunnen middelen worden ingezet met
een werking tegen rupsen zoals indoxacarb (Steward), methoxyfenozide (Runner),
spinosad (Tracer), teflubenzuron (Nomolt) en flubendiamide (Fame). Tegen de
motten kunnen middelen op basis van deltamethrin (Decis) worden ingezet.
Het volgende scenario is doorgerekend voor het inschatten van de potentiële milieubelasting
bij vestiging van Helicoverpa zea in Nederland:
Scenario laag: gemiddeld 1 extra behandeling tegen rupsen op 10,000 ha kasteelt: 0,25 x
indoxacarb, 0.25x methoxyfenozide, 0,25x spinosad, 0,25x teflubenzuron
Scenario hoog: gemiddeld 2 extra behandelingen tegen rupsen op 10,000 ha kasteelt: 0,5 x
indoxacarb, 0.5x methoxyfenozide, 0,5x spinosad, 0,5x teflubenzuron
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7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Een intensieve chemische bestrijding om te kunnen voldoen aan een nultolerantie
past niet binnen een geïntegreerde bestrijding. Introductie kan dus met name voor
de teelt van vruchtgroenten, waar geïntegreerde bestrijding algemeen wordt ingezet,
een grote impact hebben.
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CPC, 2007. Crop Protection Compendium. http://www.cabi.org/compendia/cpc/
(accessed 9 December 2010).
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Annual Review of Entomology 34, 17-52.
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8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Indoxacarb en methoxyfenozide geven voor bodem- en waterleven en grondwater
een klein risico per toepassing. Teflubenzuron geeft een aanzienlijk risico voor het
waterleven en grondwater. Spinosad geeft voor bodemleven een groot risico en voor
waterleven een aanzienlijk risico.
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8 Rhagoletis pomonella
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
De appelvlieg of appelmade, ook bekend als de spoorwegworm, Rhagoletis pomonella
komt voor in alle landen in Noord-Amerika: de Verenigde Staten, Canada en Mexio
(Fig. 1). Het organisme is, zover bekend, niet aanwezig in Europa.

Figuur 1

Verspreiding van Rhagoletis pomonella volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
De primaire waardplanten voor R. pomonella zijn de appel (Malus spp) en meidoorn
(Crateagus spp). In eerste instantie was de meidoorn de natuurlijke waardplant van
R. pomonella maar toen de appel in Noord-Amerika werd geïntroduceerd, werd het
organisme op dit gewas ook een plaag. Er zijn ook signalen dat behalve appel ook
andere Malussoorten (o.a. Malus baccata) waardplant zijn. Tevens kunnen Pyrus spp
(aziatische en gewone peer), prunussoorten (kers en pruim), Amelanchier sp.
(krenteboompje), Aronia sp. (appelbes), Cornus (kornoelje), Rosa spp (bottelrozen),
Cotoneaster (dwergmispel) binnen de familie Rosaceae ook tot de waardplanten
gerekend worden. Ook Vaccinium macrocarpium (grote veenbes) is een waardplant.
Op de perensoorten zijn larven gevonden maar er ontwikkelden zich geen volwassen
dieren. In de staat New England is waargenomen dat de vliegen de bottels van Rosa
rugosa en R. carolina als alternatieve waardplant gebruiken.
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3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Het organisme overwintert als pop in de grond onder de waardbomen. Volwassen
dieren/vliegen komen uit de grond en zijn dan waarneembaar van eind juni tot begin
oktober in het huidige verspreidingsgebied. Met name na een periode van regenval
komen de dieren uit de grond. De vrouwelijke dieren worden aangetrokken tot
rijpend fruit om daar eitjes in te leggen. In de rijptijd kunnen ze tussen de
verschillende waardsoorten reizen en deze aantasten. Dit geldt ook voor
appelsoorten met verschillende rijptijd. Met name zomersoorten en vroeg rijpende
herfstsoorten zijn vatbaar. Elk vrouwtje kan tot 500 eitjes leggen in een periode van
2-4 weken. De eitjes worden net onder de schil gelegd en komen uit na 3-7 dagen.
De maden graven gangen door de vruchten om in een periode van 13-50 dagen,
afhankelijk van de temperatuur uit (vallend) fruit weer de grond in te kruipen om als
pop te overwinteren. De actieradius van individuele dieren is niet heel groot, ze
blijven grotendeels in het gebied waar ze uit de grond kwamen.
De schade aan appels is tweeërlei. Allereerst is er schade door het doorboren van de
schil van de appel wat leidt tot groeistop en ingevallen, misvormde gedeeltes in de
schil. Daarna ontstaat inwendige vruchtschade door de tunnelvormende mades
waarbij de vrucht gaat rotten.

Figuur 2

Een volwassen vlieg op een appel en doorgesneden appel met inwendige
schade veroorzaakt door larven van Rhagoletis pomonella (Bron: CABI,
CPC, foto’s Andrew A. Forbes).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
Gezien de grote reeks van waardplanten binnen de familie van de roosachtigen en de
mate waarin deze waardplanten in ons gematigd klimaat voorkomen, is de potentiële
schade aanzienlijk. Niet alleen economische schade maar ook het feit dat er mogelijk
veel inspanning moet worden gepleegd om een populatie te bestrijden. Zowel
planten in commerciële teelten als planten in de groene ruimte kunnen worden
aangetast. De levens- of ontwikkelingscyclus van het organisme is in het huidige
gebied zodanig dat er ook onder Nederlandse omstandigheden een aanzienlijk gevaar
is voor aantasting.
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5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Er is een pakket aan maatregelen denkbaar.
Monitoring, detectie en vangstrategie
Bestrijding begint met een goede monitorings-, detectie en vangstrategie. Dit
gebeurt bijvoorbeeld in Canada met kleverige (gele) vangplaten of (rode) bollen
waarin ammoniumcarbonaat is aangebracht. De rode bollen trekken de larven aan,
terwijl de gele platen volwassen vliegen aantrekt.
Cultuurmaatregelen
Het systematisch vernietigen van aangetaste appels/vruchten en het verwijderen van
meidoorns en wilde/niet meer gecultiveerde appelbomen in de nabijheid van
boomgaarden zijn mogelijke controlemaatregelen. Organismen in fruit kunnen
worden gedood door opslag bij 0°C gedurende 6 weken.
Biologische bestrijding
Mogelijke parasieten voor R. pomonella zijn de wespen Opius melleus en Patasson
conotracheli. De eerste valt de larven aan terwijl de tweede zich richt op de eieren.
Omdat de “apple maggot” zich voedt in het fruit, zijn biologische
bestrijdingsmaatregelen vooralsnog echter niet erg effectief gebleken.
Chemische bestrijding
In de Canadese literatuur wordt voor gangbare appelteelt een aantal stoffen
genoemd: thiacloprid, diazinon, fosmet, carbaryl, fosalone en kaolieniet. Dit zijn
werkzame stoffen uit de chemische groepen van de neonicotinoiden,
organofosferverbindingen en carbamaten.
In Amerikaans onderzoek (Reissig, 2003) is in laboratorium- en veldproeven een
aantal insecticiden op effectiviteit tegen Rhagoletis pomonella getest. De effectiviteit
van de getoetste stoffen op het eileggedrag van R. pomonella in de
laboratoriumproeven was als volgt: imidacloprid, 95% reductie bij 11 ppm >
thiamethoxam, 91% en thiacloprid, 89% reductie bij 100 ppm > spinosad, 98%
reductie bij 316 ppm > indoxacarb, 80% reductie bij 1000 ppm > pyriproxyfen, 0%
reductie bij 38 ppm.
In de laboratoriumproeven waren de volgende insecticiden toxisch voor de vliegen bij
concentraties gelijk of onder de voorgeschreven velddosering: imidacloprid (50% van
de vliegen bij 11 ppm), spinosad (90% van de vliegen bij >10 ppm) en
thiamethoxam (ongeveer 50% van de vliegen bij 32 ppm).
In de veldproeven was thiacloprid de enige werkzame stof die systematisch een
aantasting van de appelvlieg kon beheersen, vergelijkbaar met toepassing van
organofosfaat-insecticiden. De werkzame stoffen spinosad (wekelijks toegediend) en
indoxacarb (tweewekelijks toegediend) als bespuiting lieten voldoende beheersing
zien van de appelmade bij lage populatiedichtheden; bij hoge populatie dichtheden
waren ze echter onvoldoende effectief in beheersing.
Een ander Amerikaans onderzoek (Wise et al., 2009) was gericht op bepaling van de
activiteit van een aantal insecticiden op eieren en larven van de appelvlieg in appels.
De organofosfaat insecticiden azinfos-methyl en fosmet en de neonicotinoïden
thiacloprid, acetamiprid, clothianidin (een metaboliet van thiamethoxam na afbraak
in de bodem) en thiamethoxam (Cruiser, Actara) lieten significante curatieve
activiteit zijn tegen de appelvlieg wanneer de middelen topicaal werden aangebracht
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op appels 24 uur na de oogst. Esfenvaleraat, indoxacarb, chlorantraniliprole, spinosad
en spinetoram lieten geen activiteit zien tegen eieren en larven in de vruchten.
Voor de biologische teelt wordt Kaolin(iet) klei (Surround WP) ingezet.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
De belangrijkste chemische middelen die in Nederland ingezet kunnen worden, zijn
insecticiden binnen de groepen van organofosforesters, carbamaten, neonicotinoïden,
spinosynes en pyrethroïden/pyrethrinen. De middelen zijn gericht op de volwassen
dieren en dienen toegepast te worden voordat eieren worden gelegd. In de gebieden
waar het organismen nu voorkomt, worden de insecticiden toegepast in de maanden
juli, augustus en begin september.
Binnen de vruchtbomen als waardplant (appel, peer, pruim, kers) zijn de actieve
stoffen imidacloprid (peer en appel), thiacloprid en acetamiprid toegelaten. De eerste
twee middelen lieten in het aangehaalde Amerikaanse onderzoek een goede
effectiviteit zien. Acetamiprid (Gazelle) is toegelaten in de kersenteelt ter bestrijding
van de kersenvlieg en is naar verwachting ook effectief tegen de appelvlieg (R.
pomonella).
Het areaal appels, peren, kersen en pruimen als belangrijkste commerciële
waardplanten bedroeg in 2009 in totaal bijna 18.000 ha. Het areaal appels is ruim
9100 ha en het gezamenlijk areaal aan kersen en pruimen bijna 1000 ha, waarvan
700 ha kersen (zoet en zuur). Het areaal Peren in Nederland bedroeg in 2009 7800
ha. Hiervan was bijna 5900 ha Conference en ruim 900 ha Doyenne du Comice en
bijna 1000 ha overige perenrassen. Het areaal peren bedroeg in 2000 ruim 6000 ha.
De universiteit van Florida, afdeling entomologie en nematologie geeft aan dat de
appelvlieg voor pruim, peer en kers geen belangrijke plaag is. (Bron:
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/tropical/apple_maggot_fly.htm).
Om deze reden is de verwachting dat met name appelopstanden gevoelig zijn voor
aantasting.

De volgende scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten van de potentiële milieubelasting
bij vestiging van R. pomonella) in Nederland in de fruitteelt
Scenario laag: Op de helft van het totale areaal aan appels (4500 ha) 1 extra bespuiting met
acetamiprid
Scenario hoog: Op het gehele areaal (18.000 ha) 2 extra bespuitingen, één met acetamiprid en
één met thiacloprid.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Neonicotinoiden zijn in het algemeen redelijk tot lastig inpasbaar in geïntegreerde
teelt. Thiacloprid en acetamiprid zijn beter te integreren dan imidacloprid.
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8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?

Acetamiprid (Gazelle) en thiacloprid (Calypso) hebben per toepassing kleine risico’s
voor waterleven, bodemleven en grondwater. Imidacloprid geeft een aanzienlijk
risico voor het grondwater geeft, met name bij lagere organische stofgehaltes.
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9 Cydia prunivora
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Cydia prunivora (ook wel: Grapholita prunivora) is een mot die inheems is op wilde
meidoornsoorten in het oosten van Noord -Amerika. Het huidige verspreidingsgebied
is de VS en Canada (Fig. 1). Meldingen uit China konden niet worden bevestigd. In
de EPPO-regio en Europa is, zover bekend, C. prunivora afwezig.

Figuur 1

Verspreiding van Cydia prunivora volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
De mot wordt met name gevonden op meidoornsoorten met grotere vruchten.
Appels, pruimen, peren en kersen zijn ook gevoelig voor aantasting. De mot is ook
waargenomen op perziken, rozen en glansmispels. Larven kunnen zich ook
ontwikkelen in gallen van eiken en iepen.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Bij appels maken de larven van de mot kleine gangetjes (veelal minder dan 6 mm
diep) onder de schil van de vrucht. De schil blijft in eerste instantie intact maar raakt
later geplooid en kleurt bruin; uiteindelijk vormen zich bubbels op de buitenkant van
de vrucht waaruit vocht druipt. Er is vaak een onopvallende hoopje uitwerpselen op
de vruchten te zien. Vruchten of appels besmet door de 1e generatie larven vallen
voortijdig van de boom terwijl de later in het seizoen aangetaste vruchten aan de
boom blijven tot de oogsttijd. Dit fruit is echter onverkoopbaar.
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Figuur 2

Een adult van Cydia prunivora (museum exemplaar) en larve van Cydia
prunivora in een vrucht van Crataegus holmesiana (Bron: CABI, CPC, foto
adult: Lynn Meijerman en foto larve: New York State Ag.Exp. Station,
USA).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
Het huidige verspreidingsgebied heeft een klimaat dat vergelijkbaar is met dat in
grote delen van Europa incl. Nederland. C. prunivora kan zich waarschijnlijk dan ook
vestigen in de meeste appelproducerende regio’s in Europa incl. Nederland. In deze
gebieden kunnen ook de ander genoemde waardplanten worden aangetast. Bij
vestiging kan C. prunivora dus uitgroeien tot een (zeker locale) plaag.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Er is zowel chemische controle met gewasbeschermingsmiddelen als inzet van
feromoonvallen mogelijk. In de literatuur wordt melding gemaakt van chemische
controle met o.a. alfa-cypermethrin, spinosyn(spinosad), indoxacarb, fosmet en
azinfos-methyl.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
De levenscyclus van Cydia prunivora is redelijk vergelijkbaar met die van de fruitmot,
Cydia pomonella. Fruitmot is wereldwijd gezien één van de meest beruchte plagen in
appel en peer. Het dier heeft in Nederland normaal 1 generatie maar kan in warme
jaren een gedeeltelijke 2e generatie ontwikkelen. In Nederland is binnen het
praktijknetwerk “telen met toekomst” een geïntegreerde strategie ontwikkeld tegen
de fruitmot7. Gerelateerd aan de schadedrempel zijn er 3 strategieën ontwikkeld. De
ingrediënten daarvoor zijn feromoonverwarring, virusbespuiting en inzet van andere
gewasbeschermingsmiddelen als Insegar (werkzame stof: fenoxycarb), Runner
(methoxyfenozide) en Steward (Indoxacarb). Belangrijk zijn de verwachte perioden
van eileg en ei-uitkomst van de mot. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de
fruitmot de beschikbare bestrijdingsmiddelen ieder voor zich onvoldoende effectief
zijn om de fruitmot bij een hoge populatiedruk afdoende te bestrijden. Om een
maximale werking van de gewasbeschermingsmiddelen te verkrijgen, is het van
7

http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdfs/55C087%20fruitteelt_4.pdf
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belang om het tijdstip van de bespuiting nauwkeurig af te stemmen op de
ontwikkeling van de populatie. Ook feromoonverwarring alleen is slecht voldoende
effectief bij een laag populatieniveau. De beschikbare middelen grijpen in op
verschillende punten in de levenscyclus van de fruitmot. De feromoonverwarring,
bijvoorbeeld RAK3 (inzet eind april) voorkomt paring waardoor geen eileg optreedt.
Insegar (fenoxycarb) doodt de eieren die op het spuitresidu worden gelegd (ovicide).
Eieren die voor de bespuiting zijn gelegd worden niet gedood. Geadviseerd wordt om
voor een goede blad/vruchtbedekking meerdere bespuitingen uit te voeren. Het
granulosevirus (Carpovirusine, Cyd-X en Madex) doodt de rupsen op het moment dat
deze uit het ei komen. Er gaat ook een doorwerkingseffect vanuit doordat er meer
sterfte optreedt in de overwinterende populatie. De middelen hebben geen effect op
natuurlijke vijanden. In een aantal biologische fruittuinen in Duitsland en Frankrijk is
echter resistentie vastgesteld tegen het granulosevirus. Bij hoge UV niveaus (hoge
instraling direct zonlicht) en hoge temperaturen is de werkingsduur van het
viruspreparaat verkort. Ook de middelen Stewart (indoxacarb) en Runner
(methoxyfenozide) doden de rupsen als deze uit het ei komen.
Door inzicht in de biologie van de mot, kan door het op het juiste moment inzetten
van de op zich individueel onvoldoende werkende middelen toch een goed resultaat
worden bereikt. Met een gestapelde strategie wordt steeds een deel van de populatie
opgeruimd en daar mee kan de populatiedruk laag worden gehouden.
Verder zijn Decis (deltamethrin) en Dimilin (diflubenzuron) in te zetten tegen de
fruitmot Cydia pomonella. Al in de jaren ‘90 zijn er op verschillende bedrijven en op
een proefstation slechte bestrijdingsresultaten vastgesteld na de inzet van Dimilin.
Ook in andere landen zijn er signalen van resistentie tegen de IGR’s
(insectgroeiregulatoren) als Dimilin en Insegar. Een vergelijkbare strategie zou ook
ingezet kunnen worden tegen eventuele vestiging van Cydia prunivora.
Biologische bestrijding
Inzet van fruitmotvirus en feromoonverwarring zijn onderdelen van biologische
bestrijding. Naast feromoonverwarring op basis van RAK is sinds kort ook Isomate
feromoonverwarring mogelijk in Nederland voor bestrijding van de fruitmot Cydia
pomonella. Isomate feromoonverwarring wordt op wereldschaal al 20 jaar toegepast.
Op dit moment worden ruim 700.000 ha verward met Isomate. Vorig jaar werd
Isomate CLR al toegelaten in België. Er zijn verschillende Isomate feromoonmengsel
op de markt. Isomate CM/OFM TT kan bijvoorbeeld in de VS worden ingezet tegen 5
plaagorganismen waaronder C. prunivora en C. pomonella
(http://www.pacificbiocontrol.com/Pacific_Biocontrol_Corporation/Labels_&_MSDS_fil
es/CMOFMTT_BandW_May09.pdf).
Ook preparaten op basis van Bacillus thuringiensis (Xen Tari, Delfin, Dipel, Scutello)
worden ingezet tegen Cydia pomonella. Of deze preparaten ook werkzaam zijn tegen
C. prunivora is niet bekend.
Nieuwe stoffen die mogelijk toegelaten worden in Nederland voor bestrijding fruitmot
In de VS is de werkzame stof chlorantraniliprole (rynaxypyr) van de middelen
Coragen en Altacor in gebruik tegen de fruitmot. Er loopt in Nederland ook een
aanvraag van Coragen tegen fruitmot in de fruitteelt maar de verwachte toelating
heeft vertraging opgelopen. Het middel zal naar alle waarschijnlijkheid in 2011 nog
geen toelating hebben. Coragen is al wel toegelaten in Duitsland, Italië en Engeland.
In België heeft het product Affirm (werkzame stof: emamectine benzoaat) wel een
toelating tegen fruitmot in appels en peren. Deze stof behoort tot de chemische
groep van de avermectines. Deze stoffen worden geproduceerd door de
bodembacterie Streptomyces avermitilis Volgens de fabrikant is het goed toepasbaar
in de geïntegreerde bestrijding. Het middel heeft een ovi-larvicide en larvicide
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werking. Er zijn maximaal 3 toepassingen met 3 kg/ha in een standaard boomgaard
of 2 kg/ha bij een verticale haag mogelijk.
In een artikel van 2000 stellen de auteurs (Mantey et al., 2000) dat Cydia prunivora
in de VS geen groot probleem is in de meeste commerciële fruitopstanden. Dit kan
overigens ook te maken hebben met het frequent gebruik van breedwerkende
insecticiden die veelal hier niet meer zijn toegelaten.
Omdat de levenscyclus en gewoontes van C. prunivora en C. pomonella in dat gebied
overeenkomen, zijn de chemische bestrijdingsmethoden/middelen in gebruik voor C.
pomonella ook te gebruiken tegen C. prunivora.
De verwachting is dat dit ook in Nederland geldt met de in gebruik zijnde middelen.
De middelen die nu hier een toelating hebben voor gebruik tegen C. pomonella zijn
ook tegen een aanzienlijk aantal insecten in te zetten waardoor de noodzaak tot
extra bespuitingen wellicht gering is.
Het areaal appels, peren, kersen en pruimen als belangrijkste commerciële
waardplanten bedroeg in 2009 in totaal bijna 18.000 ha. Het areaal appels is ruim
9100 ha en het gezamenlijke areaal aan kersen en pruimen bijna 1000 ha. Het areaal
peren in Nederland bedroeg in 2009 7800 ha. Hiervan was bijna 5900 ha Conference
en ruim 900 ha Doyenne du Comice en bijna 1000 ha overige perenrassen. Het
areaal peren bedroeg in 2000 ruim 6000 ha. (CBS 2010).

De volgende scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten van de potentiele milieubelasting
bij vestiging van C. prunivora in Nederland in de fruitteelt.
Scenario laag: geen extra bespuiting met chemische middelen. In de (chemische)
bestrijdingsstrategie tegen de fruitmot C. pomonella is de inzet van de chemische middelen
voldoende om C. prunivora te bestrijden.
Scenario hoog: Op het gehele areaal appels 1 extra bespuiting met pakket fenoxycarb,
indoxacarb en methoxyfenozide.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
De beschreven bestrijdingsstrategie tegen fruitmot Cydia Pomonella op appel past
met een aantal middelen goed binnen een geïntegreerde teelt. Deltamethrin en
diflubenzuron zijn niet tot nauwelijks inpasbaar in geïntegreerde teelt. Diflubenzuron
is schadelijk voor bestuivers en oorwormen. Oorwormen dragen bij aan de
natuurlijke regulatie van de appelbloedluis.

Referenties
CPC Report Grapholita prunivora (plum moth).
EPPO Data Sheets on Quarantine Pests.
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Helsen, H.; Aalbers, P. i.s.m. BioFruit Advies (2007). Praktijkbericht
gewasbescherming fruitteelt. “ Geïntegreerde bestrijding fruitmot, Op het juiste
moment ingrijpen met het juiste middel” Praktijknetwerk Telen met Toekomst.
Helsen, H.; Polfliet, M.;Trapman,M.(2009). Inzicht in biologie en bestrijding van de
fruitmot. Technische rapportage van onderzoek 2004-2007. PPO sector fruit
rapportnr. 2009-12.
Mantey, K.D., Moffitt, H.R., Neven, L.G. (2000). Laboratory rearing of lesser
appleworm (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Economic Entomology, 93(3):10211024. Entomological Society of America.
Neven, L.G.; Mantey, K.D. (2004). Biology and Development of the Wild and Golden
Sport of Grapholita prunivora (Lepidoptra: Tortricidae). Environmental Entomology
33(3) 506-512.
Productschap Tuinbouw. Factsheet ” Nieuwe residuvrije strategie tegen Fruitmot
Cydia Pomonella op appel.
Gewasbescherming Fruitteelt, 4e herziene druk, maart 2010 DLV Plant BV,
marktgroep fruitteelt.

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Deltamethrin, diflubenzuron en fenoxycarb geven per toepassing een risico voor het
waterleven. Indoxacarb en methoxyfenozide geven voor bodem- en waterleven en
grondwater een klein risico per toepassing.
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10 Anthonomus quadrigibbus
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
De kever A. quadrigibbus (synoniem: Tachypterellus quadrigibbus komt voor in
Canada, USA en Mexico. De soort is niet aanwezig in Europa.

Figuur 1

Verspreiding van Anthonomus quadrigibbus volgens CABI/CPC (2008).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
A. quadrigibbus kan een negatief effect hebben op een brede range van planten
binnen de familie Rosaceae, met name Malus- en Crataegus-soorten (meidoorn) en
ook met Cornus stolonifera (Canadese Kornoelje). Ook op bomen binnen Prunus en
Pyrus soorten, Amelanchier (krenteboompje) en Sorbus (lijsterbes) zijn volwassen
dieren gevonden. Een plant voor meer warmere streken waarin het organisme zich in
fruit kan ontwikkelen is Melia azaderach (Chinaberry tree).

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
De volwassen dieren overwinteren in de grond onder de bomen. Als de
bodemtemperatuur boven de 16˚C komt, komen ze tevoorschijn. Ze voeden zich
vervolgens met bladstelen, bloemknoppen, bloemen en kleine vrucht(beginsel)en. Na
paring worden de eitjes in holtes in het rijpende fruit gelegd.
De eerste kenmerken van schade zijn kleine gaatjes in de schil van de ontwikkelende
vruchten. Achter deze gaatjes worden gangetjes gecreëerd in de vruchten als gevolg
van vraat of als eilegplaats. Bij de ontwikkeling en groei van de vruchten worden
deze misvormd a.g.v. de activiteiten van het organisme. Larven, poppen en
volwassen dieren kunnen allemaal in volgroeide vruchten worden gevonden. De
laatste gevormde generatie volwassen dieren die vreten aan de vruchten
veroorzaken ingevallen bruine plekjes die samen kunnen vloeien tot gebiedjes van
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2,5 cm in diameter. Een studie uit Canada liet zien dat in sommige jaren 80-99% van
het fruit beschadigd kan zijn.

Figuur 2

Adult Anthonomus quadrigibbus (liniaal is 2 mm) en ‘voedingsbeetjes’
van Anthonomus quadrigibbus in onrijpe van vrucht van een
krenteboompje (Bron: CABI, CPC, foto’s Richard St. Pierre).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
In Nederland worden de gecultiveerde waardplanten binnen de prunus, pyrus,
amelanchier en sorbus op redelijk grote schaal geteeld en ook zijn de betreffende
soorten in de groene ruimte te vinden. Condities hier lijken gunstig voor overleving
en vermenigvuldiging, mede door de aanwezigheid van meidoorn, kersachtigen en
lijsterbes. De volwassen dieren zijn goede vliegers.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Cultuurmaatregelen
Een in de literatuur voorgestelde maatregel is het verwijderen van natuurlijke
opstanden van wilde appel en meidoorn in de nabijheid van boomgaarden. Daarnaast
wordt een goede onkruidbestrijdingsstrategie en algemene hygiëne in de
fruitopstanden om zo het aantal geschikte micro-omgevingen voor het organismen te
reduceren genoemd als controlemaatregelen. Het verwijderen van aangetaste groene
vruchten kan populaties reduceren maar is erg tijdrovend.
Chemische middelen
Op het juiste moment in de levenscyclus van de kevers insecticiden toepassen, is ook
een maatregel. Deltamethrin is een actieve stof die in Canada gebruikt wordt, net na
de bloesem.
Biologische middelen
Er zijn ook meldingen van de aanwezigheid van parasitaire schimmels van deze
kever. Larven kunnen ook worden gedood door larven van Cydia pomonella en
Conotrachelus nenuphar wanneer deze organismen tegelijkertijd voorkomen. Dit is
echter in Nederland geen gewenste situatie.

76

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten).
Chemische middelen
Fruitteelt
In Nederland kunnen de middelen die in de appelteelt een toelating hebben tegen de
appelbloesemkever (Anthonumus pomorum), ( imidacloprid, acetamiprid, thiacloprid,
deltamethrin en indoxacarb) waarschijnlijk ook worden ingezet tegen A.
quadrigibbus. De appelbloesemkever komt overigens met name voor in de Betuwe en
in Limburg.
Sierteelt
In Nederland kan het pakket tegen (de larven van) de taxuskever en de
lapsnuitkever wellicht bij sierteeltgewassen (zie ook waardplanten) worden ingezet.
Deltamethrin (Decis) kan worden ingezet tegen de gevlekte lapsnuitkever als
gewasbespuiting. Dit middel is echter voor heel veel natuurlijke vijanden matig
schadelijk tot schadelijk. Chloorpyrifos (Suscon 10) 8 wordt standaard ingezet ter
bestrijding van de larven van de lapsnuitkever in de containerteelten bij
boomkwekerijgewassen.
Ook een middel als indoxacarb (Steward) kan worden ingezet tegen volwassen
kevers van de taxuskever. De bespuiting wordt bij voorkeur in de avond uitgevoerd.
Door de eigenschappen van Steward hoeven de kevers zelf niet te worden geraakt
als het blad maar wel goed geraakt wordt.
Sinds kort is ook Exemptor (thiacloprid) beschikbaar voor de pot- en containerteelt
van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Dit granulaat
kan na menging door het substraat larven van de lapsnuitkever en taxuskever
bestrijden. Daarnaast worden door de systemische opname zuigende insecten zoals
luizen en witte vlieg zo’n 2-3 maanden na menging bestreden. Een nu nog niet
toegelaten middel komt wellicht in 2011 beschikbaar: Neem-Azal (azadirachtine), dat
momenteel in de fruitteelt een toelating heeft voor de bestrijding van een aantal
insecten en mijten. Wellicht heeft dit middel ook een nevenwerking tegen larven van
A. quadrigibbus in de genoemde waardplanten waarvoor het hier al een toelating
heeft.

Biologische middelen
Fruitteelt
Bij de biologische bestrijding van de appelbloesemkever in de fruitteelt lijken 2
soorten sluipwespen een rol van betekenis te (kunnen) spelen. Het betreft Centistes
delusorius en Scambus pomorum. Uit onderzoek van PPO- fruit blijken er negatieve
effecten van gebruik van insecticiden (diflubenzuron (Dimilin)) en herbiciden en van
grasmaaien op de sluipwespenpopulatie te zijn.
Vooral de omstandigheden voor verpopping en overwintering zijn een beperkende
factor vormen voor het vóórkomen van beide sluipwespsoorten. Bij beide soorten
lijken er mogelijkheden om, door het aanbieden van schuil- en
verpoppingsgelegenheden, de overleving van de sluipwespen te bevorderen zodat
8

Per 30-06-2010 is de toelating van Suscon 10 komen te vervallen. Volgens de Wet
gewasbeschermingsmiddelen is dit product nog tot 30 juni 2011 aan te schaffen en tot en
met 31 december 2011 te gebruiken.
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deze een significante bijdrage aan de natuurlijke bestrijding van de
appelbloesemkevers kunnen leveren
Wellicht dat de aanpak om de overleving van de sluipwespen te bevorderen ook bij
een eventuele vestiging van A. quadrigibbus een optie is.
Sierteelt
Een alternatief voor de hierboven genoemde gewasbeschermingsmiddelen is het
product BIO 1020 in de boomteelt. Dit middel heeft als werkzaam bestanddeel de
schimmel Materhizium anisopliae. Deze schimmel is in staat om alle stadia (ei, larve,
pop en adult) van de taxuskever te infecteren. Larven van de taxuskever kunnen ook
met insectenparasitaire aaltjes worden bestreden.

Scenario
Het areaal appels, peren, kersen en pruimen als belangrijkste commerciële
waardplanten bedroeg in 2009 in totaal bijna 18.000 ha. Het areaal appels is ruim
9100 ha en het gezamenlijke areaal aan kersen en pruimen bijna 1000 ha. Het areaal
Peren in Nederland bedroeg in 2009 7800 ha. De middelen die ingezet kunnen
worden, worden voor een scala aan insectplagen ingezet. Bij vestiging lijkt de teelt
van appels het meest kwetsbaar en de mogelijke economische schade zal hier naar
alle waarschijnlijkheid het grootst zijn.
In Canada is de teelt van vruchten van de ”Saskatoon” (Amelanchier alnifolia) een
belangrijke teelt en schade in opstanden kan aanzienlijk zijn
(http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/insects/fad67s00.html). In Nederland is dit
echter geen commerciële teelt. Krentenboompjes en meidoorns in particuliere tuinen
en in openbaar groen kunnen wel aangetast worden.

De volgende scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten van de potentiele milieubelasting
bij vestiging van A. quadrigibbus in Nederland in de appelteelt.
Scenario laag: geen extra bespuitingen op de helft van het areaal (4500 ha). De bespuitingen
die nu al worden toegepast tegen insectenplagen in de appelteelt zijn voldoende om extra
schade door A. quadrigibbus te voorkomen. Op 4500 ha is 1 extra bespuiting benodigd met
thiacloprid of acetamiprid.
Scenario hoog: Op gehele areaal van 9100 ha 2 extra bespuitingen: met
thiacloprid/acetamiprid.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Thiacloprid en imidacloprid zijn gedeeltelijk toe te passen in combinatie met
natuurlijke vijanden. Deltamethrin is niet te combineren met natuurlijke vijanden en
indoxacarb is veilig voor de meeste natuurlijke vijanden en over het algemeen
redelijk tot goed te integreren met biologische bestrijding. Aanbevolen wordt om het
middel in de buitenteelt niet meer dan 4x per jaar toe te passen. Chloorpyrifos is
over het algemeen minder goed toe passen met natuurlijke vijanden.
Bio 1020 is een schimmel en daarom moet er voorzichtig worden omgegaan met
sterke, breedwerkende systemische fungiciden (informatie fabrikant). Het preparaat
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Bio 1020 met de schimmel wordt door de grond gemengd. Herbiciden en insecticiden
hebben voor zover bekend geen invloed op de werking van BIO 1020. Een mogelijke
optie is de combinatie van insectenparasitaire aaltjes en BIO 1020.

Referenties
EPPO Data sheets on Quarantine Pests Anthonomus quadrigibbus.
CPC Report Anthonomus quadrigibbus (apple curculio).
DLV Plant, Gewasbescherming fruitteelt 2010. Maart 2010.

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Deltamethrin geeft per toepassing een risico voor het waterleven. Indoxacarb geeft
voor bodem- en waterleven en grondwater een klein risico per toepassing. De
middelen zijn tegen een aanzienlijk aantal insecten in te zetten waardoor de
noodzaak tot extra bespuitingen wellicht gering is. De neonicotinoiden acetamiprid
(Gazelle) en thiacloprid (Calypso) hebben per toepassing kleine risico’s voor
waterleven, bodemleven en grondwater. Imidacloprid (Kohinor, Admire) geeft een
aanzienlijk risico voor het grondwater geeft, met name bij lagere organische
stofgehaltes.
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11 Conotrachelus nenuphar
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Conotrachelus nenuphar of pruimkever komt voor in grote delen van Canada en de
Verenigde Staten. In Europa is het organismen zover bekend niet aanwezig (Figuur
1).

Figuur 1

Verspreiding van Conotrachelus nenuphar volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
Deze kever was in eerste instantie een plaag voor natuurlijk voorkomende planten
binnen de familie van de Rosaceae in het huidige vestigingsgebied. Na de introductie
van exotische, uitheemse planten binnen de Rosaceae werd de waardplantenreeks
van C. nenuphar breder. Dit demonstreerde meteen ook het aanpassingsvermogen
van het organisme voor nieuwe waardplanten. De belangrijkste waardplanten zijn
Amelanchier-soorten (krentenboompje), appelsoorten, peren, pruimen, kersen en
andere Prunus-soorten en wilde of gewone lijsterbes C. nenuphar kan ook gevonden
worden op Ribes (bessen) en Vaccinium (blauwe (bos)bessen).

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze er uit?
Het organisme heeft 1 generatie per jaar in de koudere noordelijke delen, een
gedeeltelijke 2e generatie in het centrale deel en 2 generaties in het warmere
zuidelijke deel van zijn huidige verspreidingsgebied. In het algemeen hangt het
aantal generaties per jaar af van klimaat en beschikbaarheid van waardplanten.
Resultaten van recente studies suggereren dat C. nenuphar in de herfst (vanuit
fruitopstanden) naar dichtbijgelegen bosachtige gebieden gaan waar ze overwinteren
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in de dikke lagen van afgevallen bladeren en ander organisch materiaal. In de lente
volgt dan een omgekeerde bewegingen naar de fruitopstanden.
Volwassen dieren voeden zich op bloemen, bladeren en jonge vruchten. Bij de
vruchten zijn halve maanvormige eilegpatronen zichtbaar. Kleine uitgangen zijn
zichtbaar onder het oppervlak van gevallen fruit. Vruchten, behalve de kersen vallen
voortijdig af. Kersen rotten aan de boom.
Het oppervlak van vruchten wordt gekrast en verstoord door het eet en eileggedrag
van volwassen kevers en de gehele vrucht kan worden vernietigd door het
tunnelvormend eetgedrag van de larven. Schade door vraat aan bladeren en
bloesems is meestal niet belangrijk.

Figuur 2

Een adult van Conotrachelus nenuphar en schade aan vruchtknoppen en
appels (Bron: CABI, CPC, foto’s: Charles Vincent / Agriculture &
AgriFood, Canada).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
C. nenuphar kan zich naar alle waarschijnlijkheid vestigen in Nederland. De
waardplantenreeks in Nederland zal vergelijkbaar zijn met die op het NoordAmerikaanse continent. Waardplanten komen in Nederland zowel voor in de groen
ruimte als in commerciële teelten.
In het gebied waar het organisme nu voorkomt, wordt het als één van de meest
belangrijke insectenplagen in fruitbomen gezien. Het is met name een probleem als
steenvruchten (nectarine, kers, pruim, abrikoos, perzik) en pitvruchten (appels,
peren) door- en naast elkaar geplant zijn. Het insect kan grote schade veroorzaken
en wordt als moeilijk te bestrijden bestempeld. Bestrijding vindt plaats direct na de
bloei en is gericht tegen het volwassen dier nog voordat deze eieren kunnen leggen.
Als het weer koel is tijdens de bloei en vlak na de bloei, zal het insect later actief
worden en zijn er nog 1 à 2 extra bespuitingen nodig.
Vocht en temperatuur hebben een groot effect op de activiteit van het insect. De rol
van water is niet goed bekend maar waarnemingen laten zien dat de kevers water
nodig hebben voordat er veel activiteit plaatsvindt. Ze zijn actiever op warme,
vochtige, bewolkte dagen en in dikke(re) begroeiing waarin voldoende
luchtvochtigheid heerst (bron: http://web1.msue.msu.edu/vanburen/plumcurc.htm,
website bezocht maart 2011.)
Waarschijnlijk zal C. nenuphar in Nederland, net als in het noordelijke deel van het
huidige verspreidingsgebied, één generatie per jaar hebben. Eén generatie is
voldoende om grote schade te veroorzaken. In Canada zijn in sterk en licht besmette
opstanden voortijdige vruchtvalpercentages van respectievelijk?? 70 en 57% bekend.
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De verwachting is dan ook dat C. nenuphar bij introductie zeer schadelijk kan zijn
voor de fruitteelt in Nederland.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Monitoring, detectie en vangstrategie
In een studie uit 2004 uitgevoerd in het noordoosten van de VS (Leskey en Wright,
2004) bleek dat bij het werken met vallen de vangsten toenamen door de
aanwezigheid van semiochemische stoffen maar dat deze techniek gebruikt kan
worden als betrouwbaar instrument om te bepalen of en wanneer er chemisch
ingegrepen moet worden.
Chemische bestrijding
Als chemische gewasbeschermingsmiddelen (werkzame stoffen) werden in de
literatuur tot begin jaren negentig genoemd: alfa-cypermethrin, cypermethrin,
esfenvaleraat en permetrin. Dit zijn allemaal pyrethroïdes die deels worden ingezet
tegen plagen die resistent zijn geworden tegen organochloor-, organofosfaat- en
carbamaat- pesticiden. De genoemde middelen hebben geen toelating in de EU meer
behalve alfa-cypermethrin, cypermethrin en bifenthrin. Ook organofosfaat
insecticiden werden en worden toegepast in chemische controle. Voorbeelden zijn
azinfosmethyl en fosmet. Ook indoxacarb wordt toegepast. Wat recentere middelen
zijn thiamethoxam en imidacloprid (beiden Neonicotinoiden).
Ook spinosines (Spinosad met als merknamen Tracer en Conserve) zijn effectief.
Deze middelen hebben in België een toelating in fruit. In Nederland is er geen
toelating in de fruitteelt.
Larven zijn gevoelig voor methylbromide, ethyleenbromide of een mix van deze
middelen. Bij 25° C zijn poppen en volwassen dieren gevoeliger dan de larven.
Methylbromide is een stof die de ozonlaag aantast, en het gebruik ervan is sinds 1
januari 2005 door het Montreal Protocol verboden. Vanaf 1 januari 2015 zou de
productie ervan ook moeten stoppen. Als alternatief bij bodemontsmetting wordt
onder andere 1,3-dichloorpropeen gebruikt. Deze stof is echter in de Europese Unie
per 20 maart 2008 eveneens verboden. Ethylbromide of EtBr is in de VS aangeduid
als een carcinogeen en als toxisch voor de voorplanting.
Biologische bestrijding
Er is onderzoek gaande naar de inzet van pathogene schimmels en aaltjes tegen het
organisme. In een onderzoek naar bodemtoepassingen van de entomopathogene
nematodes werd de conclusie getrokken dat hoge niveaus van controle op C.
nenuphar in perzikopstanden mogelijk is maar dat het tijdstip van toepassing en de
keuze voor het type of stam nematode ook belangrijk is. (Shapiro-Ilan et al, 2007).
In een onderzoek in 2002 concluderen de onderzoekers dat de soorten Steinernema
carpocapsae of S. riobrave van de onderzochten soorten de meeste potentie lijken te
hebben om volwassen dieren te bestrijden, terwijl S. feltiae of S riobrave de meesten
potentie voor controle van larven lijken te hebben (Shapio-Ilan et al, 2002).
Canadese onderzoekers halen in hun artikel een aantal belangrijke natuurlijke
vijanden aan (Racette et al (1992)). Ze maken daarbij onderscheid in parasitioden,
predatoren en pathogenen. De pathogene schimmels Beauveria bassiana en
Metarhizium anisopliae veroorzaakten hoge mortaliteit van de larven in petrischalen
en potten met grond. De nematode Steinernema carpocapsae Weiser was onder die
omstandigheden niet effectief tegen de larven.
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Ook geleedpotigen als mieren (Solenopsis invicata en Dorymyrmex bureni) fungeren
als natuurlijke predatoren in gebieden waar deze miersoorten voorkomen (Jenkins et
al, 2006). De rode vuurmier (Solenopsis invicata) is echter een zeer ongewenste
exoot in ons land en ook in de VS is het een zeer ongewenst organisme met veel
schade voor de landbouw (plant en dier) (www.stopexoten.nl). De pyramide mier
(Dorymyrmex bureni) is een van de weinige miersoorten die naast de rode vuurmier
kan leven en deze mier zelfs op het menu heeft staan.
Ook kaolietklei als meer fysisch-chemisch bestrijding op appels en perziken wordt
toegepast.
Cultuurmaatregelen
Ook is het mogelijk om in het huidige verspreidingsgebied resistente appelsoorten en
cultivars te gebruiken. Of de rassen in Europa/Nederland een resistentie tegen dit
organisme hebben, is onduidelijk en/of onbekend.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
In de Nederlandse fruitteelt komt een aantal kevers voor als plaag. Voorbeelden zijn
de appelbloesemkever, bladsnuitkevers, bladrandkevers, lapsnuitkevers, ongelijke
houtkever, perenknopkever en perenprachtkever. Er komen incidenteel ook nog
andere kevers voor.
Inzet chemische middelen
Actieve stoffen als imidacloprid (Kohinor en Admire), thiacloprid (Calypso) en
acetamiprid (Gazelle) zouden in Nederland ingezet kunnen worden tegen de
pruimkever. Deze middelen worden ook ingezet tegen de appelbloesemkever.
Daarnaast is de inzet van deltamethrin (Decis) en Azadirachtine (Neemazal)
mogelijk. Decis heeft gedurende 6 weken een negatief effect op de roofmijt
Typhodromus pyri. De toepassing van imidacloprid kan in de bloei problemen geven
voor bestuivers.
In het kleinfruit is een middel op basis van de werkzame stof thiacloprid toegestaan
in blauwe, rode, zwarte en kruisbes maar alleen in vollegronds open teelten.
Deltamethrin heeft geen toelating in blauwe bes maar mag in rode, zwarte en
kruisbes zowel in open als bedekte teelten worden gebruikt.
Inzet biologische middelen
Het bedrijf Biobest heeft het Carpocapsae-System ontwikkeld. Koppert Biological
Systems voert het product Capsanem. Dit zijn systemen op basis van de nematode
Steinernema carpocapsae en deze systemen bieden een biologische oplossing voor
de bestrijding van schadelijke nachtuilen, Duponchelia, langpootmuggen en diverse
keverlarven. Afhankelijk van het voorkomen van de plaag kunnen er blad- en
bodembehandelingen worden toegepast.
Ook middelen als Bio1020 en Spruzit (product op basis van natuurlijke pyretrum)
kunnen worden ingezet. Vogels (bijvoorbeeld kool- en pimpelmezen) zijn belangrijke
natuurlijke vijanden van de appelbloesemkever.
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Scenario
Het areaal appels, peren, kersen en pruimen als belangrijkste commerciële
waardplanten bedroeg in 2009 in totaal bijna 18.000 ha. Het areaal appels is ruim
9100 ha en het gezamenlijke areaal aan kersen en pruimen bijna 1000 ha. Het areaal
peren in Nederland bedroeg in 2009 7800 ha. Het areaal overige steenvruchten is
aanzienlijk. Het totale areaal blauwe bessen in 2010 bedraagt 534 ha waarvan 439
op fruitteeltbedrijven. Arealen voor rode bes, framboos, braam en zwarte bes zijn
respectievelijk 280 en 394 ha en 545 en 178 ha. Lijsterbessen en krentenboompjes
staan in particuliere tuinen en openbaar groen en worden op boomkwekerijen
geteeld. Arealen zijn niet bekend. Op een aantal bedrijven komen steen- en
pitvruchten gezamenlijk voor. Verder staan bijvoorbeeld in de Betuwe
kersenopstanden vrij dicht bij appel- en peeropstanden. In totaal is er dus ca. 21.000
ha groot- en kleinfruit. De in te zetten middelen worden reeds tegen een scala aan
insectplagen ingezet. De volgende scenario’s zijn doorgerekend voor het inschatten
van de potentiële milieubelasting bij vestiging van C. nenuphar in Nederland in de
fruitteelt.

Scenario laag: Op de helft van het totale areaal (10.500 ha) een extra bespuiting met
thiacloprid.
Scenario hoog: Op het gehele areaal (21.000 ha) 2 extra bespuitingen, één met thiacloprid en
één met deltamethrin (zonder rekening te houden dat in bepaalde kleine teelten nu geen
toelating is voor deltamethrin).

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
De neonicotinoïden, met name imidacloprid, zijn in toenemende mate controversieel
in relatie tot een mogelijke rol bij bijensterfte en waterkwaliteitsnormen en de
inpasbaarheid in geïntegreerde bestrijding is lastig. Roofwantsen zijn gevoelig voor
imidacloprid. De werkzame stoffen thiacloprid en acetamiprid zijn beter te
combineren met natuurlijke vijanden. Middelen op basis van deltamethrin zijn niet tot
nauwelijks inpasbaar in de geïntegreerde teelt.
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8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
De neonicotinoiden acetamiprid (Gazelle) en thiacloprid (Calypso) hebben per
toepassing kleine risico’s voor waterleven, bodemleven en grondwater. Imidacloprid
(Kohinor, Admire) geeft een aanzienlijk risico voor het grondwater geeft, met name
bij lagere organische stofgehaltes. Decis geeft per toepassing een risico voor het
waterleven
Spruzit (pyrethrum) was vooralsnog toegestaan als insectenbestrijdingsmiddel in de
biologische teelt van appels met maximaal 2 toepassingen vanaf 1 maart 2011 tot en
met 30 april 2011. Het middel kent echter een zeer hoog risico voor waterleven.
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12 Numonia pyrivorella (Matsumura)
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Numonia pyrivorella (syn:Acrobasis pyrivorella) of perenfruitmot is inheems in de
gematigde streken van Oostelijk Azië waar het wijd verspreid is. Landen/regio’ waar
het organisme aangetroffen is, zijn (noord-)China, Japan, Zuid-Korea, Noord-Korea,
Taiwan en het oostelijk deel van Rusland (Fig. 1). In Japan komt het insect voor
overal waar peren worden geteeld.

Figuur 1

Verspreiding van Numonia pyrivorella volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
N. pyrivorella tast zover bekend alleen Pyrussoorten aan. De belangrijkste
cultuurwaardplanten zijn Pyrus communis (Europese peer) en Pyrus pyrifolia
(Oriëntaalse peer). N. pyrivorella tast de bloesem en het fruit aan.
N. pyrivorella overwintert als een eerste instar larve (instars zijn opeenvolgende
larvale stadia) maar meer algemeen als 2e instar larve in een dunne witte cocon in de
bloemaanleg voor het volgende jaar. De aangetaste bloemen gaan dood maar vallen
niet af. In de lente komen de larven uit en verplaatsen zich naar ontluikende
bloemknoppen daarbij vraat veroorzakend aan bloemknoppen, bloemen en de eerste
vruchtaanleg. Oudere larven banen zich een weg in de ontwikkelende vruchten om
zich te verpoppen eind lente/begin zomer. In de zomer komen de volwassen motten
uit. De vrouwtjes mot legt zo’n 120 eitjes bij nieuwe vruchtknoppen. Na 8-10 dagen
komen de larven uit en gaan in de knoppen zitten om te overwinteren. In warmere
klimaten legt de eerste generatie volwassen motten eieren op de vruchten waarin
een 2e generatie volwassen dieren zich in september ontwikkeld. Deze leggen eieren
op de bloemknoppen waarin de uitkomende larven overwinteren.
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Figuur 2 Een adult van Numonia pyrivorella
(museum exemplaar)(Bron: CABI,
CPC, foto: David Agassiz).

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
De vruchten die zijn aangetast door de larven blijven zwart en verschrompelen aan
de boom. De verschrompelde vruchten blijven tot het volgende jaar aan de boom
hangen. In de zomer zorgen opvallende webachtige structuren op uitvlieggaten in
vruchten en vruchtpulp aan de buitenkant van vruchten voor een indicatie van
aantasting door het insect.

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
Gezien de overeenkomsten in klimaat tussen het huidige verspreidingsgebied en
Nederland kan men verwachten dat bij introductie van het organisme in Nederland
vergelijkbare schadeniveau’s kunnen optreden als in het huidige verspreidingsgebied.
De natuurlijke verspreiding van de mot als volwassen dier is echter over relatief
korte afstanden. Gevaar voor natuurlijke verspreiding over grote afstanden (tussen
boomgaarden of tussen fruitgebieden in Nederland) is daarom waarschijnlijk gering.
De belangrijkste verspreidingsroute is via internationale handel van plantmateriaal
met geïnfecteerde knoppen. Geïnfecteerde vruchten kunnen ook voor verspreiding
zorgen maar de aanwezigheid van de plaag in deze vruchten is opvallend dus deze
route kan relatief eenvoudig gecontroleerd worden met kleine kans op verspreiding.
Binnen het geslacht Pyrus komen in Nederland ook Pyrus nivalis (sneeuwpeer), Pyrus
salicifolia (wilgbladige peer) en Pyrus calleryana voor. Binnen het openbaar groen is
de P calleryana “ Chanticleer” een veel toegepaste boom in straat- en
laanbeplantingen. De van oorsprong uit China afkomstige boom is een steriele
cultivar. Zeer sporadisch komen vruchtjes van ongeveer een 5 mm voor. Aangezien
alle levensfasen van N. pirivorella gerelateerd zijn aan de vruchten, is de verwachting
dat er in en ia het openbaar groen geen problemen zijn te verwachten bij eventuele
vestiging van N. pyrivorella. De aantallen en dichtheid van de andere Pyrus soorten
zijn waarschijnlijk te gering om een ongecontroleerd probleem te vormen.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
In Japan werd en wordt N. pyrivorella bestreden door de toepassing van middelen als
fenitrothion, diazinon, cyanophos of methidathion. Het zijn allemaal organofosfaat
insecticiden met acetylcholine-esterase remmende werking en met contactwerking.
Deze middelen hebben op dit moment geen van allen een toelating (meer) in de
Europese unie.
In o.a. Japan wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van sexferomonen van de
peerfruit mot. Voor enkele andere fruitborende insecten in Japan zijn deze
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feromonen commercieel verkrijgbaar en worden ze gebruikt voor het monitoren van
de vluchtfenologie en verstoring van de paring. Voor N. pyrivorella waren ze anno
2008 nog niet beschikbaar. In een wetenschappelijk artikel in 2009 geven Japanse
onderzoekers aan dat ze bij de analyse van sexferomonen 2 componenten hebben
gevonden. Vangsten in vallen met een mix van deze twee componenten was een val
groter dan in vallen met 1-3 dagen oude “maagdelijke” vrouwtjes.
Mogelijk dat dit op korte termijn kan leiden tot het verkrijgen van
feromoonpreparaten.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
In de landen waar de plaag op dit moment voorkomt, wordt er voornamelijk met
bovengenoemde insecticiden gewerkt.
Om een plaag effectief te bestrijden, is gedetailleerde informatie nodig over de
biologie en levenscyclus van een plaag. In Nederland is binnen het praktijknetwerk “
telen met toekomst” in de fruitteelt voor de fruitmot Cydia pomonella een
geïntegreerde strategie ontwikkeld9. Gerelateerd aan de schadedrempel zijn er 3
strategieën ontwikkeld. De ingrediënten daarvoor zijn feromoonverwarring,
virusbespuiting en inzet van chemische middelen als Insegar, Runner en Steward.
Belangrijk zijn de verwachte perioden van eileg en ei-uitkomst van de mot. Uit het
onderzoek komt naar voren dat bij de fruitmot, C. pomonella, de beschikbare
bestrijdingsmiddelen ieder voor zich onvoldoende effectief zijn om de fruitmot bij een
hoge populatiedruk afdoende te bestrijden. Ook feromoonverwarring alleen is slecht
voldoende effectief bij een laag populatieniveau. De beschikbare middelen grijpen in
op verschillende punten in de levenscyclus van de fruitmot. De feromoonverwarring,
bijvoorbeeld RAK3 (inzet eind april) voorkomt paring waardoor geen eileg optreedt.
Insegar (fenoxycarb) doodt de eieren die op het spuitresidu worden gelegd (ovicide).
Eieren die voor de bespuiting zijn gelegd worden niet gedood. Geadviseerd wordt om
voor een goede blad/vruchtbedekking meerdere bespuitingen uit te voeren. Het
granulosevirus (Carpovirusine, Cyd-X en Madex) doodt de rupsen van de fruitmot op
het moment dat deze uit het ei komen. Er gaat ook een doorwerking vanuit doordat
er meer sterfte optreedt in de overwinterende populatie. De middelen hebben geen
effect op natuurlijke vijanden. In een aantal biologische fruittuinen in Duitsland en
Frankrijk is resistentie vastgesteld. Bij hoge UV niveaus (hoge instraling van direct
zonlicht) is de werkingsduur verkort. Ook de middelen Stewart (indoxacarb) en
Runner (methoxyfenozide) doden de rupsen als deze uit het ei komen. Geadviseerd
wordt de behandelingsmomenten op de fruitmotbiologie te richten en de toepassing
niet van een schurftbehandeling af te laten hangen.
Verder zijn Decis (deltamethrin) en Dimilin (diflubenzuron) in te zetten tegen de
fruitmot C. pomonella. Ook preparaten op basis van Bacillus thuringiensis (Xen Tari,
Delfin, Dipel, Scutello) worden ingezet tegen C. pomonella. Of deze preparaten
werken tegen N. Pyrivorella is niet bekend. Van het bestaan van specifieke
viruspreparaten voor N. pyrivorella is geen informatie beschikbaar. Bij de pherobank
van PRI in Wageningen zijn geen stoffen voor N. pyrivorella te verkrijgen.
Bij een eventuele vestiging van N. pyrivorella zal naar alle waarschijnlijk een gelijke
mix aan chemische middelen ingezet kunnen worden als bij de geïntegreerde
strategie van C. pomonella.

9

http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdfs/55C087%20fruitteelt_4.pdf
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Het areaal peren in Nederland bedroeg in 2009 7800 ha. Hiervan was bijna 5900 ha
Conference en ruim 900 ha Doyenne du Comice en bijna 1000 ha overige
perenrassen.
De genoemde middelen worden reeds ingezet tegen de fruitmot waardoor de
noodzaak tot extra bespuitingen wellicht beperkt is. Door de mindere efficiëntie van
de stoffen indien afzonderlijk toegepast, dienen ze gecombineerd ingezet te worden.
Dit heeft gelijk tot het doorrekenen van de volgende scenario’s:

Scenario laag: geen extra bespuiting. De chemische bestrijding van andere (fruit)motten in de
perenteelt geeft voldoende bescherming tegen N. Pyrivorella.
Scenario hoog: Op het gehele areaal peren 1 extra bespuiting met pakket fenoxycarb,
indoxacarb en methoxyfenozide.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
De beschreven bestrijdingsstrategie tegen de fruitmot C. pomonella op appel en peer
past met de gebruikte middelen goed binnen een geïntegreerde teelt. Deltamethrin
en diflubenzuron zijn niet tot nauwelijks inpasbaar in geïntegreerde teelt.
Diflubenzuron is schadelijk voor bestuivers en oorwormen. Oorwormen dragen bij
aan de natuurlijke regulatie van de appelbloedluis.

Referenties
CPC Report, Acrobasis pyrivorella (pear fruit moth).
EPPO Data Sheets on Quarantine Pests Numonia pirivorella.
Tabata, J. et al, Sex pheromone components of the Pear Fruit Moth, Acrobasis
pyrivorella (Matsumura), Journal of Chemical Ecology, vol 35, no. 2 February 2009.
Venhorst, W.; (2005). Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ voor de gemeente. De
Boomkwekerij 1 (17 januari 2005).
MAF Biosecurity New Zealand. (2009) Import Risk Analysis: Pears (Pyrus
bretschneideri, Pyrus pyrifolia, and Pyrus sp. nr. communis) fresh fruit from China,
Final.

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Deltamethrin, diflubenzuron en fenoxycarb geven per toepassing een risico voor het
waterleven. Indoxacarb en methoxyfenozide geven voor bodem- en waterleven en
grondwater een klein risico per toepassing.
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13 Pissodes strobi

1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
De snuitkever Pissodes strobi komt voor in landen in Noord-Amerika (Canada, Mexico
en USA) (CPC, 2010).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
P. strobi kan voorkomen op naaldbomen en dan met name op de genera spar (Picea)
en den (Pinus). Binnen deze genera worden vele soorten aangetast. De belangrijkste
waardplanten zijn Sitka spar (Picea sitchensis), engelmann-spar (P. engelmannii),
witte spar of zilverspar (P. glauca) en de weymouth-den (Pinus strobus) (Humble et
al., 1994). Ook de fijnspar of kerstspar (Picea abies), die in Nederland veel wordt
aangeplant in tuinen en parken en als kerstboom wordt geteeld, is een belangrijke
waardplant.
P. strobi komt voornamelijk voor op jonge opstanden van sparren en dennen.
Alhoewel ook bomen in natuurlijke opstanden worden aangetast, worden bij voorkeur
bomen in open begroeiingen (lage dichtheid, weinig schaduw), gezonde sierbomen,
jonge aanplant en bomen op kwekerijen aangetast (Hiratsuka et al., 1995).

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Schade veroorzaakt door P. strobi wordt gekenmerkt door vernietiging van de
hoofdscheut, een vermindering van de lengtegroei en toenemende gevoeligheid voor
secundaire aantasters. Incidenteel, met name bij kleine bomen, vindt afsterving van
de gehele boom plaats, maar de meeste schade wordt veroorzaakt door misvormde
stammen. Misvormingen en vertakkingen worden veroorzaakt door het wegvallen
van de hoofdscheut (apicale dominantie) en als gevolg daarvan de uitgroei van één
of meerdere zijscheuten.

Figuur 2

Een etende adult van Pissodes strobi en schade aangebracht aan een
witte spar (rode lintjes zijn vraatplekken)(Bron: CABI, CPC, foto’s:
Canadian Forest Service).
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4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
P. strobi kan de in Nederland aanwezige fijn- of kerstspar en Sitka spar aantasten.
Het areaal fijn- of kerstspar bedroeg in 2005 14.000 ha (7% van het totale areaal
aan naaldbomen) en het areaal Sitka spar was minder dan 2000 ha (Stichting
Probos, 2009). In Noord Amerika zijn ook Europese Pinussoorten aangetast door P.
strobi (CPC, 2010).
Het Noord Europese klimaat lijkt erg op het klimaat in Canada waar P. strobi zich
gevestigd heeft en de kans dat het organisme zich in Nederland kan vestigen is
daarmee erg groot.
Schade bestaat vooral uit verlies van sierwaarde van de bomen (kerstbomen) en
verlies van waarde van de bomen voor de productie van hout door misvormde
stammen. Schade door secundaire aantasters kan ook leiden tot leiden tot
opbrengstverlies.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
De aanbevolen strategie voor de bestrijding van P. strobi is het toepassen van een
geïntegreerd systeem (IPM) waarin verschillende bestrijdingsmethoden worden
gecombineerd. Deze methoden zijn risicobepaling, het nemen van
cultuurmaatregelen, inzet van minder vatbare cultivars en chemische bestrijding.
Individueel wordt met deze methoden slechts een gedeeltelijke bestrijding bereikt.
Door gebruik te maken van genetische resistentie tegen P. strobi bij met name Sitka
spar als management tool zijn in Canada goede resultaten geboekt (Alfaro en Ying,
1990, Kiss, 1991; Klimaszewski et al., 2000; King and Alfaro, 2001). Verder lijkt het
nemen van cultuurmaatregelen zoals een hogere plantdichtheid en schaduwrijke
omgeving redelijk effectief te zijn (Berry and Stiell, 1976; Taylor et al., 1996).
Chemische bestrijding kan worden uitgevoerd met verschillende insecticiden. Een
aantal middelen die in Canada en de Verenigde Staten worden genoemd voor de
bestrijding van P. strobi zijn onder andere chloorpyrifos, methoxychloor,
diflubenzuron, permethrin, dimethoaat.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Zoals hierboven al genoemd, bestaat de bestrijding van P. strobi vooral uit het
toepassen van een geïntegreerd systeem (IPM). Chemische bestrijding is vooral
gericht op het bestrijden van de adulten, aangezien de larven door hun verborgen
levenswijze moeilijk te bereiken zijn. Chemische bestrijding zal daarom plaats
moeten vinden in het voorjaar (als adulten uit winterrust komen) en in het najaar als
de nieuwe adulten uitkomen. Het gaat dan om één tot twee bespuitingen.
Voor de bestrijding van snuitkevers in boomkwekerijgewassen zijn in Nederland
middelen toegelaten op basis van thiacloprid of chloorpyrifos. Deze middelen hebben
alleen een toelating voor de behandeling van potgrond en hebben geen toelating als
behandeling in de vollegrond of als gewastoepassing. Middelen op basis van
deltamethrin en diflubenzuron zijn toegelaten in boomkwekerijgewassen als
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insectenbestrijdingsmiddel. Voor de chemische bestrijding van P. strobi wordt
geadviseerd één of twee bespuitingen met deltamethrin of diflubenzuron uit te
voeren op het moment dat de volwassen kever aanwezig is (voorjaar en najaar).

Het volgende scenario is doorgerekend voor het inschatten van de potentiële milieubelasting
bij vestiging van Pissodes strobi in Nederland:
•

Gemiddeld 3 extra behandelingen op 250 ha boomkwekerijgewassen : 2 x deltamethrin, 1
x diflubenzuron

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Niet van toepassing aangezien er hier geen sprake is van een geïntegreerde teelt.
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8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Deltamethrin, diflubenzuron en fenoxycarb geven per toepassing een risico voor het
waterleven. Indoxacarb en methoxyfenozide geven voor bodem- en waterleven en
grondwater een klein risico per toepassing.
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14 Spodoptera littoralis

1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Spodoptera littoralis is met name bekend uit Afrika, daarnaast uit landen in
Zuidwest-Azië en Zuid-Europa (Figuur 1.).

Figuur 1

Verspreiding van Spodoptera littoralis volgens CPC (2007).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
S. littoralis is een extreem polyfage soort die planten uit meer dan 40 plantenfamilies
kan aantasten (CPC, 2007). Ook voor Nederland belangrijke kasgewassen als
tomaat, komkommer, chrysant en vele potplanten behoren tot de
waardplantenreeks. Dus vrijwel het gehele Nederlandse kasareaal (ca. 10.000 ha)
behoort tot de “endangered area” . De soort kan zich in Nederland niet buiten kassen
vestigen.

Figuur 2

Een adult en larve van Spodoptera littoralis (Bron: NVWA, NRC,
foto’s: Marja van Straten).

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Vraatschade: rupsen van S. littoralis eten van bladeren en knoppen en kunnen zo
veel schade veroorzaken.
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4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
S. littoralis kan zich in Nederland alleen in kassen vestigen. Vraatschade in
bloemisterijgewassen kan producten onverkoopbaar maken. Op vruchtgroenten zal
de vraatschade leiden tot productievermindering. Cijfers van opbrengstverliezen in
kasgewassen zijn niet bekend.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Verschillende insecticiden worden toegepast om de plaag te bestrijden. Verminderde
gevoeligheid voor verschillende insecticiden wordt gemeld in de literatuur (Betana et
al., 2000; CPC, 2007; Mosallanejad & Smagghe, 2009).
Geïntegreerde bestrijding wordt ook genoemd in de literatuur (CPC, 2007):
•
Met de hand verwijderen van ei-clusters.
•
Toepassing van meer selectieve insecticiden, bijvoorbeeld gebaseerd op microorganismen of insectengroeiregulatoren (b.v. teflubezuron).
•
Feromoon-verwarring.
•
Wegvangen van adulten m.b.v. feromonen (“mass-trapping”).

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Middelen gebaseerd op de volgende werkzame stoffen kunnen worden ingezet tegen
S. littoralis:
•
Tegen vlinders: deltamethrin of andere synthetische pyrethroïden.
•
Tegen rupsen:
indoxacarb;
methoxyfenozide;
spinosad;
teflubenzuron en diflubenzuron (behorende tot dezelfde chemische groep);
Bacillus thuringiensis.
Feromoonvallen zijn beschikbaar voor monitoring, maar “mass-trapping” of
feromoonverwarring hebben geen toelating.
In de afgelopen 10 jaar zijn op enkele bedrijven besmettingen aangetroffen
(meegelift met geïmporteerd plantmateriaal). Deze besmettingen konden relatief
eenvoudig worden uitgeroeid middels toepassing van genoemde
gewasbeschermingsmiddelen (wekelijks of elke 5 dagen). De verwachting is dat bij
vestiging van S. littoralis in Nederlandse kassen telers vaker middelen moeten
inzetten om rupsen te bestrijden. Zeer globale inschatting: gemiddeld één extra
bespuiting met één van bovengenoemde middelen.
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Het volgende scenario is doorgerekend voor het inschatten van de potentiële
milieubelasting bij vestiging van Spodoptera littoralis in Nederland:
•

Gemiddeld 1 extra behandeling tegen rupsen op 10,000 ha kasteelt: 0,25 x
indoxacarb, 0.25x methoxyfenozide, 0,25x spinosad, 0,25x teflubenzuron.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
In bloemisterijgewassen wordt geïntegreerde bestrijding met inzet van biologische
bestrijders nog weinig toegepast. In het algemeen zal in die teelten dus geen sprake
zijn van verstoring van de geïntegreerde teelt. Wel zal introductie van S. littoralis
introductie van geïntegreerde teelt bemoeilijken.
In de vruchtgroenteteelt, waar op vrijwel het gehele areaal biologische bestrijders
worden ingezet, zullen telers middels lokaal spuiten en/of inzet van selectieve
middelen biologische bestrijders zoveel mogelijk willen sparen. De inschatting is dat
introductie S. littoralis niet tot grote verschuivingen zal leiden wat betreft
gewasbescherming in de vruchtgroenteteelt, waar men al te maken heeft met
diverse andere rupsensoorten .
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resistance in the cotton leafworm Spodoptera littoralis. Pest Management Science
65 : 732 – 736.

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Indoxacarb en methoxyfenozide geven voor bodem- en waterleven en grondwater
een klein risico per toepassing. Teflubenzuron geeft een aanzienlijk risico voor het
waterleven en grondwater. Spinosad geeft voor bodemleven een groot risico en voor
waterleven een aanzienlijk risico.
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15 Thrips palmi

1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Thrips palmi komt oorspronkelijk uit Zuidoost -Azië en komt nu algemeen voor in
tropische gebieden van Azië. Het komt ook voor in delen van Afrika, Austraal-Azië,
Midden– en Zuid-Amerika, het Caribische gebied en Florida (Anonymous, 2004). Het
plaaginsect is in Nederland op cactus, ficus en bonsai gevonden en vervolgens
geëlimineerd.

Figuur 1

Verspreiding van Thrips palmi volgens CPC (2010).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
T. palmi heeft een brede waardplantenreeks waaronder diverse glasgroenten zoals
komkommer, aubergine, paprika en bloemisterijgewassen zoals chrysant en ficus
(Anonymous, 2001; CPC, 2007).

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze er uit?
T. palmi veroorzaakt zilverkleurige vlekken op de bladeren. Misvormingen kunnen
optreden aan bladeren, stengels en vruchten (EPPO data sheet on Thrips palmi,
beschikbaar op http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA1.htm, Juni 2010). De trips
is een vector van enkele tospovirussen (Groundnut bud necrosis virus, Melon yellow
spot virus, Watermelon bud necrosis virus, Watermelon silver mottle virus). Deze
tospovirussen komen niet voor in Nederland.

97

Figuur 2

Een vrouwtje en mannetje van Thrips palmi tegen de hoofdnerf van een
blad en beschadigde aubergine vruchten geïmporteerd uit Suriname
(Bron: NVWA, NRC, foto adulten: Antoon Loomans; foto aubergines; Bert
Vierbergen).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
Het organisme kan zich in Nederland niet blijvend vestigen buiten kassen (pers. med.
G. Vierbergen). In Nederland werd in de periode 1994 – 2000 een uitgebreide survey
gedaan naar het voorkomen van T. palmi in de open lucht, o.a. rondom de kassen
waar het insect was gevonden. In dat onderzoek werd in geen enkel geval het
quarantaine organisme aangetroffen (Vierbergen, 2002). In een PRA opgesteld door
het Central Science Laboratory in het Verenigd Koninkrijk wordt aangegeven dat het
onwaarschijnlijk is dat de tripssoort zich buiten de kassen kan vestigen omdat de
winters te koud zijn (Baker, 1994). Schade in Nederland zal zich dus beperken tot
kasgewassen.
Macleod et al. (2004) hebben een inschatting gemaakt van de kosteneffectiviteit van
uitroeiingscampagnes in het Verenigd Koninkrijk (VK). Hierbij werden schattingen
gemaakt van de kosten bij vestiging van T. palmi in het VK: kosten als gevolg van
lagere opbrengst, lagere kwaliteit en toename gewasbeschermingskosten en indirecte
kosten als gevolg van verlies van exportmarkten. Opbrengstverliezen werden
ingeschat variërend van 1-10% op besmette bedrijven ondanks de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen. Mogelijk is dit een overschatting van de schade omdat
de inschatting is dat T. palmi beter te bestrijden is dan de reeds in Nederland
aanwezig Californische trips, Frankliniella occidentalis, en qua gedrag meer
vergelijkbaar is met Thrips tabaci. Middelen, inclusief biologische bestrijders die nu
worden ingezet tegen Californische trips zullen waarschijnlijk ook T. palmi
(grotendeels) bestrijden. T. palmi is een bladtrips en daardoor voor middelen en
biologische bestrijders beter bereikbaar dan de Californische trips die ook in
bloemknoppen zit. Vanwege de quarantaine-status van T. palmi in de EU zou
vestiging in Nederland wel een zeer grote impact hebben op de handel in veel
glastuinbouwproducten.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Chemische bestrijding is meest algemeen maar heeft geleid tot ontwikkeling van
resistentie tegen diverse middelen (CPC, 2007).
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De stoffen imidacloprid (Anonymous, 2004; Cannon et al., 2007a; Cannon et al.,
2007b; Cermeli et al., 2002; Rodriquez et al., 2003; Seal et al., 1994; Seal, 1995)
abamectine (Anonymous, 2004; De Bon & Rhino, 1989; Cermeli et al. (2002, in
Cannon et al., 2007a), spinosad (Cannon et al., 2007a; Mau et al., 1999; Rodriquez
et al., 2003) en methiocarb (Hsu et al., 2002; Cannon et al., 2007a) hebben goede
effecten tegen T. palmi.
Deze stoffen vallen niet goed te combineren met geïntegreerde bestrijding.
Vermoedelijk werken andere neonicotinoïde verbindingen dan imidacloprid ook goed
tegen T. palmi; deze verbindingen zijn: acetamiprid, thiacloprid en thiamethoxam.
Van deze verbindingen zijn vooral acetamiprid en thiacloprid beter te combineren
met biologische bestrijders en de inzet van hommels voor de bestuiving dan de
andere genoemde stoffen.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Vanwege de EU-quarantaine status geldt een nultolerantie voor dit organisme.
Producten bestemd voor andere EU-landen zullen vrij moeten zijn van T. palmi.
Vanwege deze eis zal het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waarschijnlijk
toenemen.
Macleod et al. (2004) schatte ruwweg in dat in het Verenigd Koninkrijk ca. 10% van
het areaal potplanten en snijbloemen waardplant is voor T. palmi en verder het
gehele areaal paprika, komkommer en aubergine. In Nederland betekent in totaal
ongeveer 2400 ha (LEI/CBS, 2008). Een zeer globale inschatting is dat vestiging van
T. palmi zou kunnen leiden tot gemiddeld 2 - 4 extra behandelingen per jaar op ca.
2400 ha kasteelt met één of meerdere van bovengenoemde stoffen (imidacloprid of
andere neonicotinoïden, abamectine, spinosad, methiocarb). In de glasgroenteteelt
zal men zoveel mogelijk kiezen voor middelen die passen in een geïntegreerde
bestrijdingsstrategie, in de teelt van bloemisterijgewassen zal dat iets minder een rol
spelen.

De volgende 2 “gemiddelde uiterste scenario’s” zijn doorgerekend voor het inschatten van de
potentiële milieubelasting bij vestiging van Thrips palmi in Nederland:
•

0,5x abamectine, 0,5 acetamiprid en 1x thiacloprid bij 2 behandelingen

•

1x abamectine, 1x thiacloprid , 1 x acetamiprid, 0,5 x spinosad en 0,5x methiocarb
bij 4 behandelingen

op 2400 ha kasteelt per jaar.
0,5x abamectine, 0,5 acetamiprid betekent een gewasbehandeling met abamectine en
acetamiprid elk op 50% van het areaal, in dit geval 2400 ha.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Een intensieve chemische bestrijding om te kunnen voldoen aan een nultolerantie
past niet binnen een geïntegreerde bestrijding. Mogelijk dat via biologische
bestrijding en via inzet van selectieve middelen T. palmi voldoende kan worden
bestreden in de vruchtgroenteteelt. Dit is echter onzeker.
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8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Van de gekozen middelen in de scenario’s geeft spinosad voor bodemleven een groot
risico en mesurol een aanzienlijk risico voor het bodemleven.
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16 Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)

1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
TYLCV komt voor in Mexico, de Verenigde Staten en Australië en in landen in ZuidEuropa, Azië, Afrika, Midden-Amerika, (CPC, 2007).

Figuur 1

Verspreiding van TYLCV volgens CPC (2011)

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
Tomaat is veruit de belangrijkst waardplant van TYLCV, maar andere plantensoorten
kunnen ook worden geïnfecteerd en als infectiebron fungeren voor tomaat (Salati et
al., 2002; Sanchez-Campos et al., 1999). Complicerende factor is dat de
waardplantreeks zou kunnen verschillen per virusvariant. Reina et al (1999) en Salati
et al (2002) toonde TYLCV aan in paprikaplanten met duidelijke ziektesymptomen in
respectievelijk Spanje en de Dominicaanse Republiek, maar voerden geen
transmissiestudies uit. Polston et al. (2006) vonden in transmissie- studies in Florida
overdracht van TYLCV van paprika naar tomaat en vice versa. Morilla et al (2005)
daarentegen kon geen transmissie aantonen van TYLCV vanaf geïnfecteerde
paprikaplanten in Spanje. In zowel de studie van Polston et al (2006) als van Morilla
et al (2005) vertoonden geïnfecteerde paprikaplanten geen symptomen.
Bovengenoemde studies geven conflicterende resultaten die mogelijk verklaard
kunnen worden door verschillen tussen TYLCV-varianten. In Zuid-Europa lijkt paprika
geen (belangrijk) reservoir voor TYLCV, terwijl in Florida paprika mogelijk wel een
belangrijk rol speelt als reservoir voor het virus. Een aantal experts uit Zuid-Europa
en Israël zijn door J.Th.J. Verhoeven (PD) in december 2007 benaderd voor
informatie over paprika als mogelijke infectiebron: Volgens Nicolas Ioannou
(Agricultural Research Institute in Nicosia, Cyprus) is op Cyprus tomaat de enige
belangrijke infectiebron en zijn alternatieve waardplanten waaronder paprika niet
belangrijk. Yehezkel Antignus (The Volcani Centre, Bet-Dagan Israel) geeft aan dat in
Israel paprika geen waardplant is en dat in Israel vnl. Nederlandse paprikacultivars
worden gebruikt; lisianthus en vooral Phaseolus bean zijn goede waardplanten in
Israël en kunnen dienen als infectiebron voor tomaat. Recent is TYLCV ook
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waargenomen in Phaseolus vulgaris in een kas in Italië (Davino et al., 2007). Petunia
is waardplant van TYLCV volgens de CABI Crop Protection Compendium en Y.
Antignus (Volcani Institute, Israel, pers. med. aan J.Th.J. Verhoeven, december
2007), maar in de wetenschappelijke literatuur (CAB abstracts sinds 1910) zijn geen
waardplantstudies met petunia gevonden. In de literatuur zijn wel 2 studies met
petunia gevonden over het gedrag van het virus in cellen (Kunik et al., 1998, 1999).
Op basis van bovengenoemde waardplantstudies lijken Phaseolus boon, lisianthus en
een aantal onkruiden de belangrijkste alternatieve waardplanten bij introductie van
TYLCV in Nederland.
Conclusies tomaat als waardplant:
•
Tomaat is de belangrijkste waardplant.
•
Diverse andere plantensoorten kunnen ook geïnfecteerd worden, maar vertonen
vaak geen of minder ernstige symptomen.
•
Het is onzeker welke waardplantsoorten in Nederland als reservoir/infectiebron
kunnen dienen voor tomaat; lisianthus en Phaseolus- boon lijken het meest
risicovol.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
Tabel 1. Voor Nederland relevante waardplantsoorten. Waardplantsoorten kunnen
verschillen tussen TYLCV-stammen. Het is onduidelijk of en in welke mate
transmissie van het virus kan optreden tussen waardplanten (zie ook de tekst).

Waardplantsoort

Ref

Aanwezig in Nederland

Tomaat (Lycopersicon

1

Bedekte teelt (ca. 1400 ha), Koppen van planten
Buiten in moestuinen

esculentum)

Symptomen
gedrongen; jonge bladeren
kleiner dan normaal, vaak
geel (chlorotisch) met name
bij de bladrand en tussen de
nerven

Paprika (Capsicum

5,6,7 Bedekte teelt (ca. 1200 ha), Vergelijkbaar met tomaat

annuum)
Phaseolus boon (Phaseolus

6,8

Buiten incidenteel in

(7);

moestuinen

Symptoomloos (5,6)

Bedekte en onbedekte teelt

vulgaris),

Omkrullen bladranden,
diepnervigheid, klein verdikt
blad, groeiremming bossige
groei in de kop

Petunia (Petunia hybrida)

3

Bedekte teelt,

?

buiten in particuliere tuinen
Lisianthus (Eustoma

3, 4

Bedekte teelt

Vergelijkbaar met tomaat

grandiflorum).
Diverse onkruiden uit

1,2,3 Buiten als onkruid en

verschillende

eventuele onkruiden in

plantenfamilies

bedekte teelt

Vaak symptoomloos

O.a. Solanum nigrum
Referentie:
(1) Cohen & Harpaz, 1964 (2) Sanchez-Campos et al, 2000 ; (3) CPC, 2007
(4) Cohen et al, 1993. (5) Polston et al, 2006 ; (6) Morilla et al, 2005 ; (7) Reina et al., 1999 ;
(8) Navas-Castillo et al. 1999 ; (9) Salati et al., 2002.
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Figuur 2

Tussennervige chlorose en groeiremming door tomatengeelkrulblad-virus
en Bemisia tabaci, vector van Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)
(Bron: NVWA, NRC).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
TYLCV kan zich vestigen in Nederlandse kassen omdat de vector tabakswittevlieg
(Bemisia tabaci) aanwezig is. Schade wordt alleen verwacht bij tomaat maar een
aantal andere gewassen zouden wel als virus-reservoir kunnen dienen (zie vraag 3).
Wanneer TYLCV zich via de vector ongeremd kan verspreiden kan in principe tot
100% opbrengstverlies optreden (dit is puur theoretisch waarbij geen enkele
maatregel wordt genomen tegen de vector).

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Middelen worden ingezet tegen de vector, tabakswittevlieg. Ook wordt gewasrotatie
toegepast.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
In Nederland worden al maatregelen genomen en middelen ingezet tegen
kaswittevlieg en tabakswittevlieg. Hierbij wordt een geïntegreerde strategie
toegepast:
•
Tijdens de teeltwisseling hygiënische maatregelen om plaagvrij te beginnen bij
de nieuwe teelt.
•
Inzet van natuurlijke vijanden.
•
Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen ter correctie die zo min mogelijk
effect hebben op de biologische bestrijding. Deze middelen hebben vrijwel
uitsluitend effect tegen de larven en niet tegen de adulten van wittevlieg.
Weinig bedrijven gebruiken gewasbeschermingsmiddelen die werkzaam zijn tegen
adulten omdat deze middelen niet passen binnen een geïntegreerde strategie.
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Bovenstaande strategie kan wittevlieg niet volledig bestrijden maar wel beneden de
schadegrens houden. Bij introductie van TYLCV zal de schadegrens lager komen te
liggen omdat één adult in principe voldoende is om het virus over te dragen.
Uitzonderingen zijn middelen op basis van schimmelpreparaten en de middelen
Nomolt en Admiral met weinig of geen effect tegen de meeste natuurlijke vijanden
(neveneffectendatabase Koppert B.V.: www.koppert.nl).
In 2008 werden in Nederland op 17 locaties een besmetting aangetroffen met TYLCV.
Over het algemeen ging het hier om enkele tot enkele tientallen besmette planten
per bedrijf. Deze bedrijven hadden op dat moment geen additionele maatregelen
genomen ter bestrijding van wittevlieg. Het huidige maatregelenpakket lijkt dus al
behoorlijk effectief om schade te voorkomen.
Bij evt. introductie van TYLCV is de verwachting dat tomatentelers de intensiteit van
de geïntegreerde bestrijding van wittevlieg zullen verhogen, dus meer inzet van
biologische bestrijders en zo nodig frequentere inzet van
gewasbeschermingsmiddelen die passen binnen een geïntegreerde aanpak. De
meeste middelen hebben wel tegen één of meerdere biologische bestrijders en
negatief effect. Mogelijk middelen met geen of relatief beperkt effect tegen de
meeste biologische bestrijders zijn: gewasbehandeling met pyriproxyfen, druppelen
van pymetrozine, druppelen van thiacloprid, een gewasbehandeling met spiromesifen
of een gewasbehandeling met een schimmelpreparaat (Verticillium lecanii of
Beauveria bassiana). Zie bijvoorbeeld de spuitadvieskaart van Brinkman
(http://www.karobv.nl/cms/Uploads/ADVIESKAARTEN/kaart-tomaat.pdf;accessed 1
juni 2010) en die van Horticoop
(http://www.horticoop.nl/Portals/0/Horticoop%20GBM/Tomaat%202010.pdf;
accessed 1 juni 2010). Dus introductie van TYLCV kan leiden tot enkele (bijvoorbeeld
2) additionele toepassingen met één van de bovengenoemde middelen per jaar. NB.
De kosten voor gewasbescherming, met name biologische bestrijding, zullen
toenemen voor bedrijven bij introductie van TYLCV en de kans op resistentieontwikkeling van tabakswittevlieg tegen gewasbeschermingsmiddelen die frequenter
worden ingezet zal toenemen.
De verwachting is dat slechts in uitzonderlijke gevallen telers middelen zullen
inzetten die werkzaam zijn tegen adulten (middelen op basis van pyridaben of
deltamethrin) omdat deze middelen niet passen in een geïntegreerde teelt en een
gewasbehandeling met pyridaben bovendien gewasschade kan geven.

Het volgende scenario is doorgerekend voor het inschatten van de potentiële
milieubelasting bij vestiging van het Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) in
Nederland:
•

2 extra behandelingen: 1x druppelen met een middel op basis van de
werkzame stof pymetrozine, 1x druppelen met een middel op basis van
thiacloprid op 800 ha tomatenteelt (teelt op substraat) per jaar.
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7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Zoals hierboven aangegeven is de inschatting dat telers de huidige geïntegreerde
aanpak zullen intensiveren en dat dit in de meeste gevallen voldoende zal zijn om
opbrengstverlies door TYLCV beperkt te houden.
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8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Zowel thiacloprid als pymetrozine geven een klein risico voor bodem- en waterleven.
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17 Andean potato mottle virus (APMoV)
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
Het Andean potato mottle virus komt in meerdere landen in Zuid-Amerika voor met
name in de hooglanden van Chili, Ecuador en Peru op hoogtes tussen de 2000 en
4000 m. Het is ook gesignaleerd in Midden-Amerika maar details ontbreken. In
Europa is het virus niet aanwezig eventueel wel in genenbanken. In november 2009
kwam er via Promed mail, een programma van de International Society for Infectious
Diseases een bericht uit dat er in aardappelen rond Moskou het zogenaamde Andivirus was gesignaleerd. Het lijkt waarschijnlijk dat het hier gaat om het APMoV virus
dat via geïmporteerde knollen of weefselkweekmateriaal is meegekomen. Aanvullend
onderzoek moest echter nog worden gedaan voor verificatie. De laatste stand van
zaken is onbekend.

Figuur 1

Verspreiding van APMoV volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
Het virus is in een natuurlijke omgeving beperkt tot gewassen uit de nachtschade
familie (Solonaceae) als aardappel, aubergine en paprika. APMoV is een comovirus
die typisch door kevers worden overgebracht. Een virusisolaat uit Capsicum kon door
de kever Diabrotica balteata worden verspreid. Het virus bleek in een experiment ook
te worden verspreid door D. viridula. Diabrotica soorten zijn wijd verspreid aanwezig
in de regionen waar het virus is gevonden.
Het virus wordt ook eenvoudig van plant op plant overgebracht maar wordt niet
overgebracht door zaad. Het kan echter wel overgedragen worden met
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aardappelknollen. Verschillende wilde aardappelsoorten zijn vatbaar voor het virus en
kunnen hierdoor dienen als natuurlijke reservoirs van waaruit het virus via vectoren
naar velden met commerciële aardappelrassen wordt overgedragen.
Kevers van het geslacht Diabrotica zijn niet inheems in Nederland (bron Nederlands
soortenregister). De maiswortelkever (Diabrotica virgifera) wordt als exoot gezien en
is de enige Diabrotica die wordt genoemd. Of andere geslachten van de familie van
de Chrysomelidae of bladhaantjes in Nederland als vector kunnen fungeren is
onbekend. In deze analyse wordt als wordt case scenario de aanname gedaan dat
kevers die in Nederland in aardappel voorkomen in staat zijn het virus over te
dragen.
Het virus kan kunstmatig worden overgebracht op andere nachtschade-achtigen als
Datura, Nicotiana en Physalis soorten.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
In de meeste aardappelcultivars in Peru induceert een primaire infectie met het virus
bont geschakeerde, gevlekte en gekrulde bladeren en verminderde ontwikkeling van
nieuwe uitgroei. Planten die onder zeer koele condities groeien, ontwikkelen veelal
gele vlekken of geelverkleuring van blad. Er zijn geen symptomen op de knollen
beschreven maar het virus kan wel vertraagde groei van spruiten veroorzaken. In het
algemeen zijn de symptomen lesies op het blad en abnormale bladkleuren, -patronen
en vormen. De gehele plant kan dwerggroei vertonen.

Figuur 2

Andean potato mottle virus (APMoV)
overgebracht op de toetsplant Nicotiana
benthamiana; symptomen zijn onregelmatige
chlorotisch plekken en bladvervorming (Bron:
NVWA, NRC).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
De schade kan bij het voorkomen van kevers als vectoren aanzienlijk zijn. Zoals
eerder is aangegeven, wordt de aanname gemaakt dat in Nederland kevers in de
aardappelteelt als vector kunnen fungeren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn er
naar verwachting weinig problemen. Klimatologisch is de EU/NL geschikt voor
vestiging en transmissie. Symptomen zijn hierboven beschreven. In het algemeen is
het zo dat hoe erger de symptomen zijn, hoe groter de reductie in opbrengst en
kwaliteit. Opbrengstverlies is het meest belangrijke gevolg van infectie met APMoV.
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Opbrengsten (kleinere en minder knollen) kunnen sterk gereduceerd worden,
ondanks dat planten slechts lichte symptomen laten zien. Bovendien zal geïnfecteerd
pootgoed resulteren in zieke planten. Preventie is de belangrijkste factor in het
controleren van virusziekten. Milieu-condities hebben een belangrijk effect op de
symptomen en effecten van het virus.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied?
Import van aardappelknollen uit landen waar dit virus voorkomt, dient te worden
verboden en dit virus is een van de organismen die strikte quarantaine maatregelen
voor import in de EPPO regio rechtvaardigt. Op korte termijn is de productie van
gezond uitgangsmateriaal belangrijk en op de lange termijn de ontwikkeling van
resistente rassen. Goede en betrouwbare detectie van het virus is essentieel.

6. Welke maatregelen en middelen kunnen in Nederland worden ingezet
tegen het organisme en hoe effectief zijn deze? (welke middelen,
frequentie van spuiten)
Werkzame stoffen in de aardappelteelt tegen het geslacht Leptinotarsa
(Coloradokever) binnen de familie van de bladhaantjes ( Chrysomelidae) zijn
azadirachtin, deltamethrin, esfenvaleraat, lambda-cyhalothrin, thiamethoxam,
acetamiprid en thiacloprid. Deze middelen zullen naar verwachting ook werken tegen
kevers uit het geslacht Diabrotica.
Transmissie via kevers is echter niet de enige transmissieroute. Vernietiging van
geïnfecteerde planten is daarnaast een maatregel die genomen kan worden. Dit moet
uiteraard zo snel mogelijk na aantreffen plaatsvinden.
Op basis van bovenstaande informatie over effectiviteit en toegelaten middelen is
voor de aardappelteelt het volgende scenario’s doorgerekend voor het inschatten van
de potentiële milieubelasting bij vestiging van APMoV virus.

Scenario laag: Geen bespuiting nodig.
Scenario hoog: Op de helft van het gehele areaal van 155.00 ha zijn 2 bespuitingen nodig: 1
met thiamethoxam en 1 met acetamiprid/thiacloprid.

7. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?
Gewasrotatie is een maatregel die genomen kan worden voor zowel eventuele kevers
als vectoren als inperking van transmissie via planten zelf.
Een aanzienlijk aantal van bovenstaande middelen als deltamethrin, esfenvaleraat en
lambda-cyhalothrin is niet goed inpasbaar in geïntegreerde schema’s. Thiamethoxam
is gedeeltelijk te combineren met biologische bestrijders. Het middel is gevaarlijk
voor bijen en hommels en de actieve stof mag niet worden gebruikt op in bloei
staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht
worden door bijen en hommels. Neem-azal is het best van de genoemde middelen
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inpasbaar. Toepasbaarheid is uiteraard ook gerelateerd aan de datum van inzet van
het middel en het voorkomen van natuurlijke vijanden.

Referenties
EPPO Data Sheets on Quarantine Pests Potato Andean mottle comovirus.

8. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
De synthetische pyrethroiden deltamethrin, esfenvaleraat, lambda-cyhalothrin geven
een aanzienlijk risico voor het waterleven. Voor bodemleven en grondwater zijn de
risico’s per toepassing van deze stoffen gering. De neonicotinoiden (thiamethoxam,
thiacloprid en acetamiprid) hebben per toepassing kleine risico’s voor waterleven,
bodemleven en grondwater.
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18 Ditylenchus dipsaci
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
De nematode Ditylenchus dipsaci of stengelaaltje komt in de meeste gematigde
streken op alle continenten in de wereld voor. Het lijkt erop dat alleen in tropische
gebieden het organisme niet voorkomt. Stengelaaltjes komen in Nederland het
vaakst voor in de gebieden waar veel bloembollen worden geteeld. Dit betreft dan
met name de noordwest hoek van Noord-Holland en de Bollenstreek (ruwweg het
gebied tussen Den Haag en het Noordzeekanaal). Verder ook in mindere mate in de
Achterhoek, Noord-Limburg, Zuiderzeepolders en Zeeland. Vanuit de advieswereld
komen geluiden dat sinds een jaar of drie het stengelaaltje in opmars is10. Op zware
grond wordt het momenteel als grootste probleem van alle aaltjessoorten gezien. Bij
het aantreffen van stengelaaltje geldt afhankelijk van de combinatie grond-gewas in
Nederland een teeltverbod van een bepaalde periode. Om het teeltverbod eerder te
laten opheffen, kan een grondontsmetting worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren
van een grondontsmetting gelden wel specifieke eisen. Zo moet vooraf worden
gemeld dat men gaat ontsmetten en mag men een perceel niet vaker dan 1 maal in
de 5 jaar ontsmetten.

Figuur 1

Verspreiding van Ditylenchus dipsaci volgens CABI/EPPO (2006).

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
De nematode Ditylenchus dipsaci of stengelaaltje kan een groot aantal gewassen (>
450) waaronder voedings- en sierteeltgewassen aantasten. Er worden meerdere
10

http://www.agd.nl/Artikel/557667/Stengelaaltje-groeiend-probleem-op-zware-

grond.htm?t_anon=none
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(zo’n 20) biotypen, rassen of fysio’s onderscheiden die elk een specifieke
waardplantreeks kennen. Enkele van die rassen zijn polyfaag en anderen hebben
slechts enkele waardplanten. Sommige van de varianten kunnen onderling kruisen
waarbij de nakomelingen andere preferenties voor gewassen hebben dan de
ouderlijnen. In Nederland zijn het uienfysio en het roggefysio de belangrijkste
stengelaaltjes. De belangrijkste waardplanten zijn gewassen uit de lookfamilie
(knoflook, prei, uien), bolgewassen (hyacint, tulp, narcis), vlinderbloemigen (bonen,
erwten), granen, aardbeien, suikerbiet, aardappelen, en voedergewassen (mais,
lucerne). Ook sierteeltgewassen als anjer, hortensia, phlox en zonnebloem en enkele
kruiden kunnen worden aangetast.
Stengelaaltjes verkeren het grootste gedeelte van hun levenscyclus in bovengrondse
delen van de plant als stengels, bloemknoppen en bladschedes. Doordat het
organisme bij lage temperaturen al een snelle levenscyclus van 2,5-3,5 weken kent,
een vrouwtje ongeveer 200-500 eieren legt en er meerder generaties per
teeltseizoen gevormd kunnen worden, kunnen lage aanvang besmettingsniveaus al
snel uitmonden in zware besmettingen. Alle stadia zijn infectieus, behalve het 1e
juveniele. Vooral koud en vochtig weer zorgt voor een snelle verspreiding,
weerscondities die vaak kunnen voorkomen in Nederland. Probleem is ook dat het
organisme in kleigronden met meer dan 30% afslibbaarheid meer dan 10 jaar zonder
waardplant kan overleven. Als stengelaaltjes worden blootgesteld aan uitdroging
raken ze in een rusttoestand (anhydrobiose). In deze toestand kunnen ze ook
perioden van strenge vorst overleven. Dit kan bij bewaring van opgeslagen
lookgewassen en bollen worden aangetroffen (Schomaker, 2008).
Van de vatbare planten zijn er gewassen waar er sterke vermeerdering optreedt
zoals ui, luzerne, erwten/bonen, tulp en klaver. Ook op onkruiden kan vermeerdering
ontstaan. Bij gewassen als aardappel, rogge, haver maïs en peen treedt matige
vermeerdering op. In gewassen als erwten, stamslaboon en veldboon kunnen zware
besmettingen opgebouwd worden zonder dat er symptomen zichtbaar en herkenbaar
zijn. In de gewassen gerst, tarwe, cichorei, suikerbiet, rode biet, vlas, witlof en
spinazie kan het organisme zich niet vermeerderen. Om deze reden kunnen de
gewassen in het bouwplan worden opgenomen, echter bij suikerbiet, vlas, rode biet
en spinazie kan wel schade ontstaan.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
In elke van de potentieel aan te tasten gewassen geeft de stengelaal specifieke
schadebeelden. In uien en sjalotten veroorzaakt het organisme kroef of bolbroek. De
bladeren blijven bij aantasting klein, gedrongen en broos en zijn blauwachtig van
kleur. De bollen zelf zijn vaak gebarsten en bij zware aantasting vallen de planten
geheel weg. Bij tulp ontstaan bij sterke aantastingen in de bladeren en bloemen
gaten met rafelige randen. De stengel is vaak onder de bloem aan één kant
aangetast. Hierdoor groeit deze krom en komt de bloem scheef op de stengel te
staan.
Bij aardappelknollen zijn ingezonken plekken te zien en ontstaat er droogrot die tot
diep in de knol kan doordringen. Ook bovengronds zijn aantastingen zichtbaar als
bladmisvormingen, verdikte bladstelen en holle stengels en blijft de plant achter in
groei. De aantasting gaat in de bewaring door. Maïs kan omvallen doordat de basis
van de stengel wordt aangetast. Bij erwten zijn de planten bij een sterke aantasting
gedrongen, de bladeren klein en gekroesd en de stengels verdikt. In suikerbieten
vallen de gedraaide bladstelen en gezwollen, vervormde bladeren op. Veelal wordt
later in het seizoen de kop van de biet aangetast. Bij peen ontstaat uitval van de
kiemplanten en in een later stadium ontstaat koprot.
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Figuur 2

Symptomen van aantasting door Ditylenchus dipsaci in tulp, narcis en
aardappelen (Bron: NVWA, NRC).

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
Het organisme komt reeds geruime tijd (decennia) voor in Nederland. Binnen het
actieplan aaltjesbeheersing van het productschap Akkerbouw en LTO Nederland is er
specifiek voor dit organisme een informatiebulletin (de rode lampen reeks) opgesteld
met tips wat te doen. In de informatie uit het actieplan blijkt dat er bij aantasting
een kans op aanzienlijke schade met financiële gevolgen is voor gewassen als ui,
tulp, aardappel, suikerbiet, maïs, erwten, bonen en peen. Met name op zware grond
is er kans op grote schade. Opbrengstschade door aaltjes wordt in het algemeen
veroorzaakt doordat aaltjesaantastingen in het begin van de teelt de ontwikkeling
van het wortelstelsel verhinderen.
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5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied (Nederland) en hoe effectief zijn deze?
(welke middelen, frequentie van spuiten)
Aangezien het organisme al geruime tijd in Nederland als q-organisme aanwezig is,
zijn vragen 5 en 6 samengevoegd.
De mate van schade door plantparasitaire aaltjes is afhankelijk van veel factoren,
zoals: de aaltjessoort, de populatiedichtheid, de grondsoort, het bouwplan, de
tolerantie van de geteelde rassen en de weersomstandigheden. Een van de
mogelijkheden om schade te voorkomen, is het verlagen van de populatiedichtheid.
Dit kan onder meer door het uitvoeren van een natte grondontsmetting, inundatie
en/of een bepaald bouwplan.
Er is een aantal besmettingsroutes bekend zoals via (besmette) grond, partij,
verwerking, andere waardplanten en opslag. Er zijn 2 bronnen van infectie: besmette
grond en geïnfecteerd (uitgangs)materiaal. Het organisme kan voorkomen in bollen,
knollen en zaad. Het schonen van zaad of het behandelen van materiaal met een
bestrijdingsmiddel kan aaltjes vernietigen die aan dichtbij het oppervlak in droge
stukjes weefsel zitten.
Bij het stengelaaltje ligt de schadedrempel al bij zeer lage dichtheden van het
organisme. Het effect van vruchtwisseling op de aantasting van gewassen door de
aaltjes hangt af van de evenwichtstoestand die de aaltjesrassen kunnen handhaven
in de verschillende situaties (grond/gewassen) en de snelheid waarmee hoge
dichtheden aaltjes afnemen wanneer er geen goede waardplanten worden geteeld. Er
wordt verondersteld dat zowel op zware als lichte grond onkruiden verantwoordelijk
zijn voor de evenwichtsdichtheden11. Onkruidbestrijding leidt veelal tot lagere
dichtheden aaltjes. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat vruchtwisselingsschema’s
geen effect hebben op gronden waar de minimum evenwichtsdichtheden boven de
schadedrempel voor bepaalde gewassen ligt. Uit historisch onderzoek blijkt dat de
haarden die ontstaan op voor stengelaaltjes gunstige plekken zeer hardnekkig zijn en
niet uitgeroeid kunnen worden. Dit kan ook niet door jarenlange teelt van nietwaardgewassen of door grondontsmetting.
Chemische middelen algemeen
Grondontsmettingsmiddelen/nematiciden, vooral de fumigantia zijn op grondsoorten
waar de evenwichtsdichtheden van het stengelaaltje het hoogst zijn en blijven het
minst effectief. Schomaker (2008) constateert overigens dat chemische
grondontsmetting (fumigantia en niet-fumigantia, veelal granulaten) nog geen enkele
plantenparasitair aaltje heeft kunnen elimineren. Bij de toepassing van
bodemfumigantia is overigens ook het tijdstip van toepassen in relatie tot de historie
en teeltfase van het vatbare gewas van belang. Ook heeft de toepassing van
bodemfumigantia waarschijnlijk een slechte invloed op de
bodemweerbaarheid/biodiversiteit omdat de middelen niet alleen specifiek tegen
plantpathogene aaltjes werkzaam zijn maar ook tegen nuttig bodemleven.
Fumigant
De enige toegelaten fumigant zijn middelen met de werkzame stof metam-natrium
(Monam Cleanstart, Monam geconcentreerd en Nemasol) zijn toegelaten in de
aardappelteelt (consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen), suikerbieten en
voederbieten, aardbeien, zaaiuien/1e en 2e jaarsuien, zilveruien, picklers en sjalotten,
11

De evenwichtsdichtheid is de dichtheid (bijvoorbeeld aantal aaltjes per 500 gr grond) waarin
het stengelaaltje zich kan handhaven in een bepaalde grond, ongeacht de geteelde
gewassen. Dit is van belang indien het minimum evenwichtsdichtheid boven de
schadedrempel ligt.
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vaste planten, vollegrondsgroenteteelt, bloembollen en bolbloemen,
bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen. De middelen kunnen ook worden in
gezet ter bestrijding van knolcyperus in de vollegrond en ten behoeve van de
herinplant van boomgaarden. In de gewassen aardappel, suikerbieten/voederbieten
en zaaiuien/1e en 2e jaarsuien, zilveruien, picklers en sjalotten staat specifiek een
toepassing tegen het stengelaaltje.
Middelen op basis van metam-natrium mogen sinds 1 januari 2006 slechts eenmaal
in de 5 jaar op hetzelfde perceel of perceelgedeelte worden ingezet. Metam-natrium
is in EU-verband niet geplaats op de lijst van toegelaten werkzame stoffen en
middelen op basis van metam-natrium mogen uitsluitend als een “essential use”
worden gebruikt tot 31 december 2014. Er zijn jaarlijks tijdelijke vrijstellingen
afgegeven voor het gebruik van metam-natrium.
Granulaten
Het chemische middel Vydate 10 G met als actieve stof oxamyl is in te zetten tegen
een scala aan aaltjes. Het grondbehandelingsmiddel heeft een toelating in de
gewassen aardappel, aardbei (vermeerderingsvelden), spruitkool,
bospeen/waspeen/winterwortel, lelies, grondgebonden teelten van
bloemisterijgewassen, potplanten, boomkwekerijgewassen en bloemenzaadteelt. In
alle gevallen is gebruik gekoppeld aan bepaalde voorwaarden/condities . Bij geen van
de gewassen staat specifiek het stengelaaltje genoemd. Bij een aantal gewassen
(aardappelen, aardbeien op vermeerderingsvelden, grondgebonden
bloemisterijgewassen, boomkwekerij en bloemenzaadteelt) wordt de koepelterm
aaltjes genoemd zonder een nadere specificatie van het type. Het middel kan worden
ingezet tegen een scala aan aaltjes en een aantal schimmels. Veelal is de
werkingsdiepte onvoldoende om alle aaltjes te doden omdat stengelaaltjes tot 70 cm
diepte voor kunnen komen.
De werkzame stof ethoprofos (Mocap) heeft een toelating als
grondbehandelingsmiddel in de teelt van aardappelen, gladiolen en lelies. Er is geen
toepassing tegen het stengelaaltje met deze middelen, wel tegen
aardappelcysteaaltje, trichodorusaaltje en wortelallelie-aaltje.
De werkzame stof fosthiazaat in het middel Nemathorin is toegestaan als insectenen nematodenbestrijdingsmiddel ten behoeve van de teelt van pootaardappelen,
consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen en de onbedekte teelt van lelies. In
pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen kan het worden
ingezet ter bestrijding van geel aardappelcysteaaltje (Globodera rostochiensis), wit
aardappelcysteaaltje (Globodera pallida), wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp),
wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.), en vrijlevende wortelaaltjes (Trichodorus spp.)
en ritnaalden (Agriotes spp). In de onbedekte teelt van lelies kan het worden ingezet
ter bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.). Het stengelaaltjes wordt
niet specifiek genoemd in de toelating.
Bollen
PPO concludeert dat de werking van alleen metram-natrium volstrekt onvoldoende
bleek te zijn tegen het stengelaaltje. In 2010 is een tijdelijke vrijstelling van het
gebruik van Basamid Cleanstart (werkzame stof Dazomet) verleend voor gebruik van
extra behandeling in de periode tot en met 15 oktober 2010 in geval van een door de
(toenmalige) PD opgelegd teeltverbod. Het middel mocht normaal slechts eenmaal
per drie jaar worden gebruikt. Het middel was per 31-12-2010 niet meer toegelaten.
In 2011 heeft het middel weer een tijdelijke vrijstelling voor gebruik tegen
stengelaaltjes in bloembollen in de periode 1 juli 2011 t/m 31 augustus 2011
gekregen.
Grondontsmetting zonder dazomet was minder afdoende dan met dazomet.
116

Stengelaaltjes kunnen uit aangetaste tulpenbollen vrijkomen als deze worden
ontsmet. Uit onderzoek van PPO bleek dat een deel van de aaltjes twee maanden
kunnen overleven in een ontsmettingsbad. Duidelijk is dat het ontsmettingsbad een
bron van besmetting kan zijn voor gezonde partijen bloembollen. In het onderzoek
werden geen chemische middelen gevonden die de verspreiding afdoende tegen
konden gaan. Alleen door het ontsmettingbad kort te verhitten kon een verspreiding
van stengelaaltjes
worden voorkomen.
In gesloten (rol)kassen kan de grond ontsmet worden d.m.v. drainstomen en/of
stomen met onderdruk onder zeil. Echter, zeilstomen alleen geeft onvoldoende
resultaat.
Uien
In uien is de werkzame stof oxamyl (Vydate) niet toegestaan. Om percelen gezond te
houden, is een ruime vruchtwisseling noodzakelijk. Te denken valt aan een
teeltfrequentie met uigewassen (zoals zaaiuien, plantuien of zilveruien) van 1 op 5 of
ruimer. Zolang geen besmetting met stengelaaltjes optreedt, zijn uien redelijk
zelfverdraagzaam. Op percelen waar, ook al is het in zeer kleine aantallen,
stengelaaltje voorkomen, is de teelt van uien sterk af te raden. Voor de teelt komen
eigenlijk alleen aaltjesvrije percelen in aanmerking. Via zaad en plantmateriaal van
waardplant gewassen kan het organisme op een perceel worden geïntroduceerd.
Biologische maatregelen
Er is her en der onderzoek gaande naar de inzet van nematofage schimmels om
nematoden te bestrijden. In de literatuur wordt melding gemaakt van de schimmels
Hirsutella rhossiliensis en Verticillium balanoides. Dit heeft echter nog niet geleid tot
gebruik in de praktijk van deze methoden.
Teelttechnische maatregelen
De kern van een goede aaltjesaanpak is het zoeken naar een uitgebalanceerde
bouwplan/vruchtwisseling met een set gewassen, die bij de besmettingssituatie past.
Let daarbij op gewasvolgorde, rassenkeuze, teeltfrequentie en inbouw
groenbemesters. Dit is in de praktijk echter een lastige zaak. Uiterlijk zijn de fysio’s
van het organismen niet van elkaar te onderscheiden. De lange overleving en de
moeilijkheden bij de identificatie van het ras maken een goede advisering op het
gebied van vruchtwisseling erg lastig. Desalniettemin is er een aantal vuistregels te
hanteren:
•
Op besmette percelen geen teelt van gewassen die grote schade kunnen
oplopen.
•
Het niet telen van gewassen waarop het stengelaaltje zich sterk kan
vermeerderen. Ook oppassen met matig vermeerderende gewassen.
•
Let extra op bij teelten op zware grond.
•
Neem niet vermeerderende gewassen of resistente groenbemester
(bladrammenas) op in bouwplan maar let op schade in niet vermeerderende
gewassen.
•
Leg de besmettingshaarden vast (handmatig op kaart of m.b.v. GPS coördinaten)
en voorkom versleping vanuit die haarden.
•
Neem bij gewassen waar er verschillen in gevoeligheid voor stengelaaltje
voorkomt dit mee in rassenkeuze. Maak gebruik van het
aaltjeswaardplantschema.
•
Het gebruik van niet geïnfecteerd en schoon uitgangsmateriaal is een absolute
vereiste.
•
Hanteer strikte bedrijfshygiënische maatregelen (reiniging/ontsmetting van fust,
gereedschap, werktuigen etc.
•
Kies waar mogelijk voor resistente rassen.
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•
•
•

•
•
•
•

Probeer de historie van een perceel te achterhalen (bij gehuurd land).
Doe regelmatig aan gewasinspectie.
Laat bemonsteren, ondanks het feit dat stengelaaltjes met gangbare
bemonsteringsmethode snel te missen zijn. Let op de ontwikkeling rond
diagnostiek.
Zorg voor een goede onkruidbestrijding.
Stort geen zeefgrond en plantafval waar later gewassen moeten worden geteeld
waarop het aaltje zich kan vermenigvuldigen.
Oogst zorgvuldige en voorkom opslag.
Schenk aandacht aan opbouw organische stof en opbouw bodemweerbaarheid en
goede start en doorgroei van gewas

Bij bollen heeft PPO onderzoek uitgewezen dat inundatie een zeer goede bestrijding
geeft van stengelaaltjes in de grond. Het is daarbij wel belangrijk dat de
inundatieduur voldoende lang is. In de proeven bleek dat er na 10 weken nog enige
overleving was maar na 12 weken niet meer. Alhoewel in warme zomers wellicht kan
worden volstaan met 10 weken doordat de aaltjes actiever zijn en dan sneller door
zuurstofgebrek dood gaan, wordt toch standaard 12 weken geadviseerd.
Overigens moet worden opgepast met negatieve effecten van maatregelen op andere
aaltjes. Een maatregel relatief gunstig voor stengelaaltje, kan minder gunstig
uitpakken voor andere aaltjes.

Scenario
Echt specifiek tegen het stengelaaltje kan alleen metam-natrium worden ingezet in
de teelt van aardappel, suikerbieten/voederbieten en zaaiuien/1e en 2e jaarsuien,
zilveruien, picklers en sjalotten. Van de andere middelen zal er een neveneffect uit
kunnen gaan i.r.t. de bestrijding van andere nematoden/aaltjes. Echter de middelen
worden dus ook tegen aaltjes (en schimmels en insecten) gebruikt. Toekenning van
extra milieubelasting is dan ook alleen mogelijk indien het middel echt specifiek
tegen stengelaaltjes wordt ingezet. Het neveneffect blijft echter in alle gevallen.
De vraag is of de Europese quarantaine status leidt tot een verhoging ven het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om het stengelaaltje te beheersen. Zo
exporteert Nederland veel bloembollen naar de VS en Canada en deze landen eisen
dat de bollen volledig vrij zijn van het stengelaaltje.12
Daarnaast is het gebruik van bodemfumigantia al sterk beperkt, maximaal 1 maal in
de 5 jaar en wordt veelal ook ingezet tegen andere bodemziekten en ook zonder een
q-status zullen telers maatregelen moeten nemen om schade door het stengelaaltje
te voorkomen.
Aan de andere kant wordt 60% van de bollen binnen Europa afgezet en geldt voor
deze afzet ook dat de bollen volledig vrij moeten zijn van het stengelaaltje. Zonder
quarantaine status zouden de eisen minder streng zijn en zou gelden dat bollen
vrijwel vrij moeten zijn van het stengelaaltje (zoals nu geldt voor andere nietquarantaine organismen).
Het is denkbaar dat zonder de q-status van D. Dipsaci het risico op verdere
verspreiding groter is en dat daardoor uiteindelijk meer middelen ingezet moeten
worden. Die inzet valt echter bij bijvoorbeeld metam-natrium onder de 1 in de 5 jaar
12

https://www.cnb.nl/nl/bloembollenvisie/actueel/nieuws/Pages/MeestebloembollennaardeVS.as

px; bekeken 15 april 2011).
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toepassing en hiermee kan dus feitelijk op een ha niet meer middel ingezet worden
dan met een q-status. Er kan wel een verschil in het aantal ha’s zitten waarbij er bij
geen q-status en meer verspreiding er meer ha’s behandeld worden. Het effect
hiervan hangt echter af of deze ha’s sowieso al niet 1x in de 5 jaar worden behandeld
want dan is het extra effect ook nul.
Het is derhalve zeer complex om een effect in te schatten. Het kader van deze studie
laat een grondige analyse op dit vlak niet toe. Het trekken van conclusies is dus niet
goed mogelijk of ontbeert een gedegen analyse.
Er staat in Nederland op zo’n 155.000 ha aardappelen (consumptie-, zetmeel en
pootaardappel). Het areaal suikerbieten bedroeg in 2009 9.065 ha en van
voederbieten 359 ha. Van de uiengewassen stond in 2009 zo’n 3.250 ha.

6. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?

Het gebruik van de werkzame stoffen oxamyl, ethoprofos en metam-natrium passen
niet goed in een geïntegreerde teelt. Het zijn vrij breed werkende middelen die ook
een effect op niet-doelwit organismen hebben.
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7. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?
Van de middelen specifiek tegen larven (grondontsmettingsmiddelen) zijn de
middelen gebaseerd op de werkzame stof metam-natrium in zeer hoge mater
belastend voor zowel grondwater, waterleven als bodemleven. De werkzame stof
fosthiazaat is minder milieubelastend maar zorgt nog steeds voor aanzienlijke
milieubelasting, met name voor het grondwater Ook ethoprofos is in aanzienlijk
belastend voor het grondwater en waterleven en in grote mate voor bodemleven.
Oxamyl kent een gering risico voor de 3 “ compartimenten”. Fosthiazaat is
aanzienlijk belastend voor het waterleven en heeft een gering risico voor bodemleven
en grondwater.

120

19 Meloidogyne chitwoodi
1. Waar komt het organisme in de wereld voor?
De nematode Meloidogyne chitwoodi of maïswortelknobbelaaltje is bekend op
tenminste 5 continenten. Het organisme is voor het eerst beschreven in het
noordwesten van de VS, in het gebied rond de Columbia-rivier, vandaar de Engelse
naam: Columbia root-knot nematode. In Europa is M. chitwoodi tot nu toe gevonden
in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal (de vondst in Portugal is nooit
officieel bevestigd). In Noord-Amerika is M. chitwoodi met name gevonden in de
westelijke staten en in Mexico. Verder is M. chitwoodi gerapporteerd uit Argentinië,
Zuid-Afrika en Turkije.

Figuur 1

Verspreiding van Meloidogyne chitwoodi volgens CABI/EPPO (2006). De
meldingen in Frankrijk, Portugal en Turkije zijn nog niet op de kaart
vermeld.

In Nederland is M. chitwoodi in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor het eerst
aangetroffen maar er is historisch materiaal dat suggereert dat het organisme al
eerder in Nederland is opgedoken (jaren dertig) en al die tijd aanwezig is geweest. In
Zuidoost-Nederland komt M. chitwoodi op veel locaties voor, maar ook in andere
regio’s zijn vondsten gedaan. In 1992 werd het aaltje voor het eerst in de
Wieringermeer gevonden. Ook in het noordoosten van het land is het organisme
aangetroffen.

2. In welke gewassen en teelten komt het organisme voor?
M. chitwoodi heeft een brede waardplantenreeks. Door deze brede
waardplantenreeks zijn de nematoden moeilijk te beheersen met
vruchtwisselingsschema’s. In de akkerbouw zijn aardappel, peen en schorseneer
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goede waardplanten voor dit aaltje. Goede waardplanten binnen de
tuinbouwgewassen/groentes zijn tomaat, sla en erwt. Het aaltje vermeerdert zich
sterk op deze gewassen.. Daarnaast zijn veel grassen, groenbemesters en onkruiden
goede waardplanten.
Een matige vermeerdering vindt plaats op koolsoorten, maïs, wintergerst, winter- en
zomertarwe. Bij ui en zomergerst treedt een slechte vermeerdering op en bij spinazie
en witlof zelfs helemaal geen vermeerdering. Bij vaste planten en
boomkwekerijgewassen zijn Acer, Betula, Clematis, Delphinium, Dicentra, Erica, Iris,
Lonicera, Paeonia en Potentilla waardplanten voor M. chitwoodi.

3. Wat is de schade die het organisme veroorzaakt en hoe ziet deze eruit?
M. chitwoodi veroorzaakt kleine tot zeer kleine knobbels aan de wortels van het
gewas. Bij knol- en wortelgewassen wordt ook de knol en/of penwortel aangetast.
Hierdoor ontstaan knobbels op de knollen en ruw schilligheid. Bij bloembollen zijn
symptomen vaak slecht zichtbaar. Besmette gladiool knollen laten uitstulpingen zien
op de knolbasis en aan de zijkant van de knol. Vaak worden onder
praktijkomstandigheden onduidelijke symptomen op de knollen gevormd. Bij dahlia
en gladiool worden aaltjes niet alleen gevonden in de knollen, maar ook in de
wortels.

Figuur 2

Schade van aantasting door
Meloidogyne chitwoodi in
aardappel, peen en erwt
(wortelknobbels op de wortels
of aardappelknol) (Bron: NVWA,
NRC).
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In geval van aardappelen zijn er behoorlijke verschillen in gevoeligheid tussen rassen
en zijn problemen soms te vermijden door vroege rassen te telen. Het vrouwtje kan
300-500 eieren afzetten in een gelatinepakket buiten haar lichaam. M. chitwoodi
overleeft de winter in afwezigheid van een waardplant als eipakketten en vrijlevende
larven in de grond. In overwinterende gewassen kunnen alle stadia van het aaltje
overwinteren. De jonge larven van het tweede stadium komen uit het ei en dringen
de wortel binnen. Na binnendringing induceren de aaltjes celdeling. Door deze extra
celdeling ontstaan de knobbels. De minimumtemperatuur waarbij de aaltjes actief
worden, is ca. 5°C. Op een gewas dat lang op het veld staat als
consumptieaardappelen, maïs, en schorseneren worden daardoor twee generaties
per jaar gevormd en in sommige warme jaren waarschijnlijk drie. Doordat deze
aaltjes meerdere generaties per jaar hebben, kunnen ze zich zeer snel
vermeerderen. Ook op groenbemesters (na bijvoorbeeld een graanteelt) kan nog een
generatie gevormd vormen.

4. Welke schade kan in Nederland worden verwacht bij introductie van het
organisme? (geschiktheid klimaat voor vestiging, welke teelten, groene
ruimte, inschatting % opbrengstverlies zonder inzet van
gewasbescherming)
Het organisme is al geruime tijd aanwezig in Nederland. Maïswortelknobbelaaltjes
blijken steeds vaker voor te komen, vooral op zand-, dal-, en de lichtere kleigronden.
Alhoewel er een ruime waardplantenreeks, waaronder diverse siergewassen is de
(economische) schade met name gerelateerd aan agrarische voedings gewassen.
Bij schorseneer, waspeen en aardappel is de achteruitgang in kwaliteit een grote
schadepost. Door de knobbels op de knollen en pennen kunnen deze niet meer
verwerkt worden. Alleen bij een zware besmetting treedt ook kwantitatieve schade
(opbrengstderving) op.
(Verdere) verspreiding van het aaltje kan grote economische gevolgen hebben voor
telers van uitgangsmateriaal omdat besmet materiaal niet als uitgangsmateriaal
afgezet mag worden. Omdat deze aaltjes een zeer brede waardplantenreeks hebben
en er tijdens het groeiseizoen 1 tot 3 generaties kunnen ontstaan, is het risico van
het in leven blijven en de verspreiding van M. chitwoodi zeer groot bij besmetting in
het perceel.

5. Welke maatregelen en middelen worden toegepast tegen het organisme
in het huidige toepassingsgebied (Nederland) en hoe effectief zijn deze?
(welke middelen, frequentie van spuiten)
Er kunnen verschillende maatregelen en middelen worden ingezet ter bestrijding van
M. chitwoodi. De mate van schade door plantparasitaire aaltjes in zijn algemeenheid
is afhankelijk van veel factoren, zoals: de aaltjessoort, de populatiedichtheid, de
grondsoort, het bouwplan, de tolerantie van de geteelde rassen en de
weersomstandigheden.
Chemische middelen
Net zoals bij de het stengelaaltje is een chemische bestrijding veelal niet afdoende.
Bij de actieve stoffen metam-natrium, fosthiazaat en oxamyl worden in een aantal
gewassen specifiek toepassingen tegen wortelknobbelaaltjes genoemd. Dit betreft bij
metam-natrium de gewassen of toepassingen aardappelen, suikerbieten, groenteteelt
in de vollegrond en zaaiuien/1e en 2e jaarsuien, zilveruien, picklers en sjalotten. Bij
oxamyl wordt specifiek de toepassing tegen wortelknobbelaaltjes in bieten, bospeen,
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waspeen en winterwortel en potplanten genoemd. De werkzame stof fosthiazaat in
het middel Nemathorin is toegestaan als insecten- en
nematodengewasbeschermingsmiddel ten behoeve van de teelt van
pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen en de onbedekte
teelt van lelies. In pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen
kan het worden ingezet ter bestrijding van o.a. wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne
spp),
Ook van het gebruik van ethoprofos (Mocap) in de aardappelteelt waarbij in het
wettelijk gebruiksvoorschift M. chitwoodi niet specifiek wordt genoemd maar wel
aardappelcystenaaltje, trichodorusaaltje en wortelallesie-aaltje kan wellicht een
neveneffect uitgaan.
Natte grondontsmetting/chemisch ingrijpen met werkzame stoffen als oxamyl
(Vydate), metam-natrium (Monam en Nemasol) en fosthiazaat (Nemathorin) moet
als aanvullende maatregel op een beheersingsplan worden gezien. Onder gunstige
omstandigheden kan dat de besmetting voor een deel saneren.
Aaltjesbeheersplan
De volgende maatregelen worden voorgesteld als onderdeel van een
beheersingsstrategie.
Het maken van een aaltjesbeheersplan met:
•
Inventarisatie van historie perceel, bouwplan, aaltjesbemonstering en
geconstateerde schade in het veld. Een optie is het gebruik van de biotoets voor
M. Chitwoodi, ontwikkeld/in ontwikkeling door PPO.
•
Zorgvuldige keuze in gewasvolgorde, gewas- en rassenkeuze
(schadegevoeligheid en waardplantgeschiktheid), resistente groenbemester.
Telen van een niet-waardplant voorafgaand aan gevoelig gewas.
•
Mogelijk inbouwen van een braakperiode.
•
Het meenemen van de mogelijke aanwezigheid en effecten van andere
schadelijke aaltjes (in bouwplan).
•
Een gedegen en consequent volgehouden onkruidbestrijding.
•
Goede bedrijfshygiëne (insleep en verslepen).
•
Goede algemene fytosanitaire kennis van telers en gebruik van niet besmet
uitgangsmateriaal.
•
Het zorgen voor optimale bodemgezondheid en –weerbaarheid (fysisch, chemisch
en biologisch

6. In hoeverre past dit maatregelen/middelenpakket binnen een
geïntegreerde teelt?

Het maken van een aaltjesbeheersplan past prima binnen een geïntegreerde teelt.
De genoemde chemische middelen metam-natrium, oxamyl en fosthiazaat passen
minder goed binnen dit gedachtegoed, met name voor de biologie van de
ondergrond.
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7. Wat heeft dit maatregelen/middelenpakket (t.o.v. het areaal gewas)
voor invloed op de milieubelasting?

Van de middelen specifiek tegen larven (grondontsmettingsmiddelen) zijn de
middelen gebaseerd op de werkzame stof metam-natrium in zeer hoge mater
belastend voor zowel grondwater, waterleven als bodemleven. Ook ethoprofos is in
aanzienlijk belastend voor het grondwater en waterleven en in grote mate voor
bodemleven. Oxamyl kent een gering risico voor de 3 “ compartimenten”.
Fosthiazaat is aanzienlijk belastend voor het waterleven en heeft een gering risico
voor bodemleven en grondwater.
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