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Andere bedrijven waarvoor toezicht 
vereist is

Besmette productie-eenheid Andere productie-eenheden Productie-eenheid waarvoor toezicht 
vereist is

Zones Besmette zone Waarschijnlijk besmette zone Verdachte zone Teelteenheid/perceel waarvoor 
toezicht vereist is

Vastlegging zones Indien max 2 uitbraken/ha EN minder 
dan 15 % besmette planten : volledige 
rijen met besmette planten  +  2 x 2 
aangrenzende rijen; ANDERS: de hele 
productie-eenheid wordt als besmet 
beschouwd 

Productie-eenheid met besmette planten en materieel door 
dichte afsluiting gescheiden van andere teelten 
(verschillende soorten/oorsprong mogelijk),                            
- alsook alle afdelingen waarin de partij planten van de 
besmette teelt werd gekweekt (kwekerij) als ze niet degelijk 
werden ontsmet (registratie)

Omvat alle andere productie-eenheden 
die zich in het besmette bedrijf bevinden

De hele teelteenheid/perceel die een 
genealogische band heeft of 
rechtstreeks in contact komt (via 
personeel, gereedschap ... dat op 
verschillende plaatsen wordt ingezet) 
met de besmette partij (alleen de 
betrokken partij gevoelige planten)

Bemonsteringen en 
visuele inspecties om 
omvang van besmetting 
te bepalen

Waar nodig, onmiddellijke officiële 
systematische bemonstering, 
voorafgaand aan vernietiging

Onmiddellijke officiële systematische bemonstering (1 monster/0,5ha - volgens rooster) + op grond 
van symptomen. Vanaf de datum van de besmetting : om de twee maand een visuele inspectie met 

bemonstering indien symptomen

Onmiddellijke visuele inspectie met 
bemonstering indien symptomen, 
daarna om de twee maand inspectie 

Toegang en 
hygiënemaatregelen

Strikt beperkt tot werkzaamheden om 
besmetting uit te roeien

Beperkingen qua toegang voor personeel en materieel; 
verboden voor dieren; loslaten van insecten verboden; 
verplichte hygiënemaatregelen (voetbaden, kledij, 
ontsmetting …)

Beperkingen qua toegang voor 
personeel en materieel, verplichte 
hygiënemaatregelen (voetbaden, kledij, 
ontsmettinig…)

Vrij

Oogst Onmiddellijk vernietigen (verbranden of 
onderwerken op stortplaats)

Beperkt tot nationale markt.  Uitzondering voor planten die 
tijdelijk hebben verbleven in afdeling waar besmette partij 
werd opgekweekt: vrij

Vrij Vrij

Planten en afval Onmiddellijk vernietigen (verbranden of 
onderwerken op stortplaats)

Einde teelt: vernietigen (verbranden of onderwerken op 
stortplaats) of composteren-biomethaniseren onder 
bepaalde voorwaarden of behandelen met stoom van 
100°C onder bepaalde voorwaarden. 

Vrij Vrij

Klein materiaal (rotswol, 
clips, plastic, …)

Onmiddellijk vernietigen (verbranden of 
onderwerken op stortplaats)

Bij einde teelt vervangen door nieuw materiaal. Gebruikt 
gereedschap vernietigen of ontsmetten onder bepaalde 
voorwaarden

Vrij  + aanbeveling : algemene 
hygiënemaatregelen

Vrij  +  aanbeveling: algemene 
hygiënemaatregelen

Irrigatiecircuit + water + 
voedingsoplossingen

Onmiddellijk afsluiten, afscheiden en 
ontsmetten

Ontsmetten bij einde teelt (of onmiddellijk, indien mogelijk: efficiënt ontsmettingsmiddel injecteren in 
irrigatiewater/voedingsoplossing)

Vrij + Aanbeveling: ontsmetten bij einde 
teelt

Gereedschap, machines, 
kisten, transport

Gebruikte voorwerpen onmiddellijk 
ontsmetten

Gebruikte voorwerpen onmiddellijk ontsmetten en verplichte 
algemene hygiënemaatregelen (ontsmetten van 
gereeschap, …)

Alle materieel bij einde teelt ontsmetten Vrij  + aanbeveling : algemene 
hygiënemaatregelen

Infrastructuur Onmiddellijk wassen en ontsmetten (Cl 
of Virkon)

Wassen en ontsmetten (Cl of Virkon) bij einde teelt + 
onmiddellijke verwijdering van onkruidwaardplanten in de 
omgeving

Onkruidwaardplanten in omgeving 
verwijderen + bij einde teelt : wassen + 
aanbeveling : ontsmetten (Cl of Virkon)

Vrij + aanbeveling : wassen + 
ontsmetten (Cl of Virkon) bij einde teelt

Bewaking na besmetting In het jaar na de besmetting : 2 visuele inspecties met bemonstering indien symptomen : in mei en in juli Vrij

Besmet bedrijf


