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Nieuwe eisen Bemisia tabaci

Marco van Dalen

Beleidsmedewerker

Profiel Naktuinbouw

• Stichting zonder winstoogmerk (ZBO), uitsluitend 
‘openbare taken’

• Onder toezicht van ministerie van LNV

• Onafhankelijk voorzitter benoemd door minister LNV

• Belast met werkzaamheden op basis van Zpw en Pzw

• Activiteiten 100% bekostigd door bedrijfsleven

• Sectorvertegenwoordigers vormen bestuur
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Keuringsdiensten Nederland
• Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

• Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor 

Landbouwgewassen (NAK)

• Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 

(Naktuinbouw)

• Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

• Skal (biologisch uitgangsmateriaal)

• Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(PD, VWA, AID)

Programma

• Wat is er aan de hand?

• Controle Bemisia in de praktijk
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Wat is er aan de hand?

Bemisia tabaci

• Insect

• Zeer veel waardplanten

• Voornamelijk op blad

• Volledige gedaante verwisseling
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Wereldwijde verspreiding

Schade en risico

• Virus overdracht

• Zuigschade

• Secundaire infecties

• Bestrijdingskosten (resistentie)
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Fytosanitaire status

• Quarantaine organisme bij import uit derde land

• Voor populaties binnen de Europese Unie is het geen 
quarantaine organisme.

• Sommige landen claimen vrij te zijn en willen vrij 
blijven. Deze claimen een beschermde status.

• Gevolg extra eisen aan risico volle gewassen

Welke landen en gebieden?
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Waarom nieuwe producten?

• Toename van het aantal onderscheppingen van 
Bemisia tabaci door het Verenigd Koninkrijk

• Potplanten uit Nederland

• Tot 2015 ‘normaal’ maximaal 30 onderschepping 
jaarlijks

• De jaren daarna een snelle stijging 

Welke gewassen?

• Ajuga

• Begonia

• Crossandra

• Dipladenia

• Euphorbia pulcherrima (kerstster)

• Hibiscus

• Mandevilla

• Nerium oleander
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Controle Bemisia in de praktijk

Bemisia tabaci
Info:
www.naktuinbouw.nl

• Veel vragen
• Nieuwe mogelijkheden
• Voor Naktuinbouw nieuwe groep bedrijven
• Oplossingen bieden
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Welke eisen zijn van toepassing?

1. Het compartiment waarin de planten geteeld worden 
is vrij van Bemisia. Dit is niet van toepassing op 
buitengeteelde gewassen.

2. De planten zijn vrij bevonden van Bemisia door een 
partij-inspectie.

ZP-a2

Hoe werkt compartiment vrij van Bemisia?

Week 1 
controle

Week 2 
controle

Week 3 
controle Week 4 Week 5 Week 6 

controle Week 7 Week 8 Enz.

• Planten moeten vrij zijn
• Vangplaat, onkruid, andere aanwezige planten

Start afgifte ZP-a2

ZP-a2
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Hoe werkt partij-inspectie vrij van Bemisia?

• Aanvragen inspectie in e-CertNL
• Planten in eindverpakking en gewenst fust
• Planten moeten vrij zijn
• Inspectie
• Afgifte Europees communicatie document (ECD)

Let op, aanvraag toegang tot e-CertNL kan 6 weken duren

ZP-a2

Hoe kan mijn afnemer zien dat mijn planten aan de eisen voldoen?

• Plantenpaspoort ZP-a2

ZP-a2
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Stappenplan

1. Is mijn bedrijf compartiment vrij van Bemisia?

 Ja  Optie compartiment vrijheid

 Nee  Optie partij-inspectie

2. Registreren bij Naktuinbouw

3. Nadenken over format en drager plantenpaspoort

Raadpleeg website Naktuinbouw

ZP-a2

Wat bieden wij?

• Hulp bij vragen

• Noodoplossing

• Maximale inspanning om snel te beginnen

ZP-a2
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Tot slot

Samen maken we vrij handelsverkeer en toegang in de 
EU mogelijk. Het is belangrijk dat we dit zo houden.

Vragen?

Quality in Horticulture
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