
Bericht aan de siertelers en de telers van groenteplantgoed 
 
Vanaf 1 juli 2010 zal de aanpak in de EU van de bestrijding van de aardappelcystenaaltjes (Globodera 
pallida en G. rostochiensis) gewijzigd worden. Voor de omzetting van de betrokken Richtlijn 
2007/33/EG van de Raad in Belgische wetgeving werd al uitvoerig overleg gepleegd met de 
aardappelsector die hierbij het meest betrokken is. 
  
De sierteelt- en de groenteplantensector zijn eveneens betrokken partij, gezien het voor de teelt van 
plantgoed van een aantal soorten in volle grond, verplicht zal zijn om het perceel voorafgaand aan 
de teelt te laten bemonsteren door het FAVV. Het gaat hierbij om volgende planten :  

1. waardplanten met wortels : paprika, tomaat, aubergine; 
2. andere planten met wortels : prei, bieten, kolen, aardbeien, asperge; 
3. bollen, knollen of wortelstokken van sjalot, ui, dahlia, gladiool, hyacint, iris, lelie en tulp die 

verkocht worden aan professionele planten- of snijbloemkwekers 
  
Een afwijking op deze verplichte monstername is mogelijk voor de planten opgenomen in de punten 2 
en 3 op voorwaarde dat de oogst schoongemaakt (gewassen of afgeborsteld) zal worden. 
 
Het FAVV vestigt de aandacht van de telers op bepaalde maatregelen die voorzien zijn indien 
besmette percelen worden aangetroffen : 
•        er worden beperkingen opgelegd op het gebruik van de besmette percelen gedurende een 

periode van minstens 6 jaar. Op het einde van deze periode is een analyse opnieuw mogelijk. In 
geval van een negatief resultaat (afwezigheid van cysten), wordt het perceel vrijgegeven. In het 
ander geval worden de beperkingen voor een nieuwe periode van 6 jaar verlengd. De 
beperkingen zijn de volgende :  
 het is verboden om er aardappelen of de waardplanten vermeld in punt 1 te vermeerderen. De 

mogelijkheid bestaat wel om bepaalde bestrijdingsmaatregelen toe te passen waardoor  de 
periode voor een nieuwe analyse verminderd kan worden tot 3 jaar,  

 de mogelijkheid bestaat om op deze percelen de soorten vermeld in punten 2 en 3 te 
vermeerderen maar enkel op voorwaarde dat de oogst schoongemaakt wordt en dit mits 
voorafgaande toelating en onder toezicht van het Agentschap; u dient hiertoe uw Provinciale 
Controle Eenheid te contacteren. 

•        er gelden  beperkingen op het gebruik van besmette planten :  
 het is verboden om waardplanten vermeld in punt 1 (paprika, tomaat, aubergine) te 

herplanten,  
 het planten van planten vermeld in punten 2 en 3 is enkel mogelijk op voorwaarde dat de 

oogst schoongemaakt wordt en dit mits een voorafgaande toelating van het Agentschap 
en onder haar controle.  

  
Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kan u het FAVV contacteren. De contactgegevens van de 
Provinciale Controle Eenheden kan u vinden op http://www.favv-afsca.fgov.be/pce/ 
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