
PERCEEL waarschijnlijk 
besmet

besmet

optie 4 jaar

optie 3 jaar

 gedurende 3 jaren volgend op de 
 besmetverklaring: 
   -  aardappelopslag bestrijden 
   -  verbod op planten en zaaien 
      van aardappelen en andere 
      waardplanten 
   -  verbod op telen van bol-, knol- 
      en wortelgewassen*

 vanaf 4de jaar is teelt van consump- 
 tieaardappelen toegestaan mits: 
   -  perceel is minstens 2 jaar vrij 
      van aardappelopslag 
   -  gebruik van gecertificeerd poot- 
      goed 
   -  productie voor verhandeling  
      gecontroleerd door  FAVV

vanaf 8ste jaar is teelt van poot- 
goed toegelaten, indien voordien 
consumptieaardappelen werden 

geteeld

 gedurende 4 jaren volgend op de 
 besmetverklaring: 
   -  aardappelopslag bestrijden 
   -  teelt van grasland of braakligging

 vanaf 5de jaar is teelt van consump- 
 tieaardappelen of pootgoed 
 toegestaan mits: 
   -  gebruik van gecertificeerd 
      pootgoed 
   -  productie voor verhandeling  
      gecontroleerd door  FAVV

 gedurende 2 jaren volgend op de 
 besmetverklaring: 
   -  verbod op teelt van pootgoed of 
      consumptieaardappelen 
   -  aardappelopslag bestrijden

 vanaf 3de jaar is teelt van consump- 
 tieaardappelen toegestaan mits: 
   -  perceel is minstens 2 jaar vrij 
      van aardappelopslag 
   -  gebruik van gecertificeerd 
      pootgoed 
   -  aardappelopslag bestrijden

andere percelen 
van de besmet 

verklaarde 
productieplaats

  gedurende het eerste jaar volgend op de besmetverklaring: 
    -  aardappelopslag bestrijden 
    -  rotatieprincipe respecteren 
    -  geen teelt van pootgoed tenzij: 
          ÷  aanvraag en gedocumenteerd dossier ingediend bij FAVV 
              met bedrijfsplan, gegevens i.v.m. ontsmetting, historiek 
              van perceel, bestrijding van de aardappelopslag 
          ÷  geregistreerde ontsmetting van werktuigen 
          ÷  bemonstering van 2000 knollen 
    -  productie van consumptieaardappelen is toegestaan mits 
          ÷  geen gevaar voor overdracht van besmetting via  
              aardappelopslag 
          ÷  gebruik van gecertificeerd pootgoed 
          ÷  productie gecontroleerd door FAVV

vanaf het 2de jaar zijn verplicht: 
   -  rotatieprincipe respecteren 
   -  gebruik van gecertificeerd 
      pootgoed 
   -  aardappelopslag bestrijden

 vanaf 4de jaar is teelt van pootgoed 
 toegestaan mits: 
   -  perceel is minstens 2 jaar vrij 
      van aardappelopslag 
   -  gebruik van gecertificeerd 
      pootgoed 
   -  aardappelopslag bestrijden

 * uitzondering: bol-, knol- of wortelgewassen mogelijk vanaf 2de jaar na de besmetting mits het perceel minstens één jaar volledig vrij is van aardappelopslag

 


