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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 
 

Bericht betreffende de analyse van aardappelcysteaaltjes 
 (Globodera rostochiensis et Globodera pallida) in de bodem. 

--- 
Analysemethodes en kosten  

 
Types van analyses 
 
Meerdere analyses kunnen uitgevoerd worden voor het onderzoek van de aardappelcysten 
in de bodem.  
Een eerste screening van de extractie maakt het mogelijk om de aan- of afwezigheid van 
cysten aan te tonen en in voorkomend geval deze te tellen.  Deze wordt normaal uitgevoerd 
door het FAVV laboratorium in Melle (vanaf 1 november 2010) maar kan ook door het erkend 
laboratorium van ILVO uitgevoerd worden (zie de link: 
http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/).  
 
Ingeval er cysten aanwezig zijn, wordt het staal als positief beschouwd en wordt het perceel 
en/of de betrokken partij beschouwd als besmet.  
De producent kan echter, om een bijkomend onderzoek vragen naar de levensvatbaarheid 
van de cysten. Indien geen enkele levensvatbare cyste wordt aangetroffen bij deze analyse, 
blijft het perceel en/of de betrokken partij vrij. Dit onderzoek wordt verricht door het 
diagnosecentrum van het ILVO (Instituut van Landbouw- en Visserijonderzoek). 
 
Bovendien is een soortbepaling altijd verplicht (KB van 22/06/2010 betreffende de bestrijding 
van het aardappelcysteaaltje) voor: 

- Pootgoed (hoevepootgoed met plantenpaspoort inbegrepen); 
- Planten bestemd voor opplant (plantgoed, bollen, knollen en wortelstokken) bedoeld 

in bijlage I van het voornoemde KB van 22 juni 2010 : paprika, tomaat, aubergine, 
prei, biet, kool, aardbei, asperge, sjalot, ui, dahlia, gladiool, hyacint, iris, lelie, narcis, 
tulp. 

 
In functie van het risico tot weigering van een groot of klein deel van zijn perceel dat de 
producent wil nemen ingeval van vaststelling van cysten, wordt er benadrukt dat de 
producent kan kiezen welke bemonstering hij wil laten uitvoeren: 

- 1 staal van 1500 ml per ha; 
of 

- 3 stalen van 500 ml per ha (hetzij 1 staal per stuk van 0,33 ha). 
 

 
Kostprijs van de analyses (1) 
 
De kostprijs van de detectieanalyse bedraagt 25 € voor een staal van 1500 ml en 12,5 € voor 
een staal van 500 ml. Voor dringende stalen worden deze bedragen 25 € voor stalen van 
500 ml en 50 € voor stalen van 1500 ml. 
 
Indien het staal positief is en de producent expliciet de bepaling van de levensvatbaarheid 
van de cysten vraagt, wordt dit uitgevoerd en hem aangerekend door het ILVO (kostprijs: 
25 € per staal). De soortbepaling wordt eveneens uitgevoerd en onmiddellijk aan de 
producent aangerekend door het ILVO (kostprijs: 50 € per staal). 
 
 
                                            
1 Kostprijs op 1 januari 2011. Navragen bij de laboratoria voor eventuele wijzigingen. 
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Samenvatting 
 

Laboratoria Kader van de analyses 
  

Analyses FAVV - Melle ILVO Aardappelpootg
oed en bijlage I 

van het KB 
22/06/2010 

KB 10/08/2005 
bijlage 

IV.A.II., 24 

Toezicht 
(Monitoring) 

KB 22/06/2010

Aanwezigheid 
van cysten 
Globodera   

25 €/monster 
van 1500 ml 

12,5 €/monster 
van 500 ml 

35 € als negatief  
monster  

40 € als positief 
monster 

Verplicht (*) – ten 
laste van de 
operator 

Verplicht (*) – ten 
laste van de 
operator 

Ten laste van 
het FAVV 

Levensvat-
baarheid 

- 25 €  Op vraag en ten 
laste van de 
operator 

Op vraag en ten 
laste van de 
operator  

Ten laste van 
het FAVV 

Soort - 50 € Verplicht (*) – ten 
laste van de 
operator 

Op vraag en ten 
laste van de 
operator 

Ten laste van 
het FAVV 

(*) afwijkingen mogelijk voor planten van bijlage I : zie KB 22/6/2010
 
 
Contactgegevens van de  laboratoria  
(voor de meest recente gegevens zie : 
http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/) 
 

- Laboratorium van het FAVV in  Melle (onderzoek van de cysten) : 
Brusselsesteenweg 370A 
9090 Melle 
Contactpersoon : Ann VANDEKERCKHOVE  
Tel: 09/272 31 09 
Fax: 09/272 31 01 
 

- ILVO (onderzoek naar de soort en analyse van de levensvatbaarheid na isolatie van 
de cysten in Melle)  : 
Departement Gewasbescherming  
Diagnosecentrum  
Burg. van Gansberghelaan 96, bus 2,  
9820 Merelbeke 
Contactpersoon : Nicole VIAENE 
Tel: 09/272 24 00 
Fax: 09/272 24 29 
 
 

Enkel de materies waarvoor het FAVV bevoegd is, zijn opgenomen in dit document. Het heeft louter 
een informatief karakter en is niet bedoeld om de wetgeving terzake te vervangen. De wettelijke 
bepalingen waarnaar verwezen wordt, blijven in alle gevallen van toepassing. De algemene 
gebruiksvoorwaarden en disclaimer, vermeld op de website blijven uiteraard ook van toepassing op dit 
document. 
 
De meest actuele gegevens vindt u op de website van het FAVV. Omdat de website geen vaststaand 
gegeven is, geven we geen directe hyperlinks op. 
 
Om het zoeken te vergemakkelijken kan u :  

de zoekmotor gebruiken,  
of het trefwoordenregister gebruiken,  
of zoeken in de rubriek «Beroepssectoren». 

 
In dit document zijn enkel de laatste wijzigingen aangeduid zodat u kan terugkoppelen naar de vorige 
versie. Deze wijzigingen zijn in rood weergegeven, toevoegingen zijn onderlijnd en schrappingen 
doorstreept. 
 
Historiek van dit document : 
Versie 1 – 17-12-2010 


