1/ Voorwoord
De grondslag voor het monitoringsprogramma is gelegen in een bilateraal protocol dat is opgesteld door de
Zuid Afrikaanse fytosanitaire autoriteiten, in overleg met de Nederlandse autoriteiten en de Nederlandse
fruitsector t.b.v. de export van Nederlandse appelen naar Zuid-Afrika, naar verwachting vanaf oogst 2017.
Tussen de partijen is nog geen definitieve overeenstemming bereikt maar de verwachting is dat het protocol in
de loop van 2017 zal worden vastgesteld en dat er na een audit door inspecteurs uit Zuid-Afrika export kan
plaatsvinden.
De NFO en GroentenFruit Huis hebben deze teeltbrochure in overleg met de NVWA en KCB opgesteld. In de
teeltbrochure staat achtergrondinformatie over de ziekten en plagen waarvoor maatregelen en monitoring zijn
voorgeschreven. Het aantreffen van de meeste ziekten en plagen in het perceel is geen probleem. Voorkomen
moet worden dat ze met de appels mee geëxporteerd worden. De mogelijkheden om ziekten en plaagvrije
exportappels te bereiken, staan vermeld in deze brochure.
In het (concept) protocol tussen Nederland en Zuid Afrika worden 28 ziekten en plagen benoemd (zie de tabel
onder H. 2). Geen van deze 28 ziekten en plagen mogen op de appels aangetroffen worden tijdens de
exportinspectie. Voor 6 van deze ziekten en plagen is een beschrijving in deze brochure opgenomen waarin
maatregelen en monitoring zijn voorgeschreven, en waarvoor maandelijks een registratieformulier (digitale
tussenrapportage) naar de Nederlandse overheid (via KCB) opgestuurd dient te worden. Dit geldt voor:
lenticelrot, Monilia vruchtrot, neus- en steelrot (vruchtboomkanker), vliegenstip en regenvlekken, bacterievuur
en appelheksenbezemziekte. Voor de overige ziekten en plagen geldt dat de teler hiermee bekend moet zijn,
hierop een monitoring uitvoert en eventuele vondsten en (bestrijdings)maatregelen registreert. Op verzoek
dient deze registratie getoond te kunnen worden.
Voor alle 28 ziekten en plagen geldt dat waarneming in het perceel niet betekent dat het perceel automatisch
afvalt, wel dient de teler maatregelen te nemen. De teler monitort het perceel gedurende het seizoen en
registreert zelf evt. waarnemingen/vondsten en de daarop genomen (bv. hygiëne) maatregelen (naast het
verplichte registratieformulier). De NVWA kan besluiten bij een hoge ziektedruk het perceel te laten vervallen.
Een goede perceelkeuze is een belangrijke stap. Kies geen perceel waarin de afgelopen jaren bacterievuur of
appelheksenbezemziekte werd aangetroffen, of het afgelopen jaar aantasting door lenticelrot voorkwam.
Selecteer percelen waar het afgelopen jaar geen of slechts lichte aantasting van vruchtboomkanker (neus- en
steelrot) voorkwam.
Voor Zuid Afrika geldt dat de teelt plaatsvindt onder begeleiding van een erkend teeltadviseur.
Meer informatie over de rol van de adviseur staat in hoofdstuk 3. Bij vragen over de aanpak en monitoring in
de teelt zijn voor u als fruitteler de bevoegde teeltadviseurs het aanspreekpunt. Belangrijk is dat u deze
teeltbrochure samen met uw teeltadviseur doorneemt.
Heeft u vragen over de teelt, overleg dan met uw adviseur. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met uw
exporteur die, indien nodig, met de NFO, GroentenFruit Huis of NVWA kan overleggen over de juiste aanpak.
Wij vertrouwen op een voorspoedig teeltseizoen, zodat de exporteurs met een kwalitatief goed product
kunnen bouwen aan nieuwe afzetmarkten.
NFO en GroentenFruit Huis
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2/ Ziekten en plagen
Nederlandse naam *
Schimmels
lenticelrot
Monilia vruchtrot
neus- en steelrot (vruchtboomkanker)
vliegenstip en regenvlekken
Bacterie
bacterievuur
Phytoplasma
appelheksenbezemziekte
Mijten
appelroestmijt
Insecten
vruchtbladroller
groene appeltakluis
grote appelbladroller
heggenbladroller
frambozenkever
oestervormige vruchtboomschildluis
roze appelluis
suzuki-fruitvlieg
pruimenmot
appelzaagwesp
damschijfmineermot
kooluil
gewone meikever
kleine wintervlinder
tweestreepvoorjaarsuil
maisboorder
leverkleurige bladroller
appelvouwmijnmot
rode knopbladroller
perentrips
zwarte-c -uil

Wetenschappelijke naam

Paragraaf

Pezicula malicorticis
Monilinia fructigena
Neonectria ditissima
Schizothyrium pomi

2.01
2.02
2.03
2.04

Erwinia amylovora

2.05

Candidatus phytoplasma mali

2.06

Teeltbrochure “Verre
bestemmingen” **

Aculus schlechtendali
Adoxophyes orana
Aphis pomi
Archips podana
Archips rosana
Byturus tomentosus
Diaspidiotus ostreaeformis
Dysaphis plantaginea
Drosophila suzukii
Grapholita funebrana
Hoplocampa testudinea
Leucoptera malifoliella
Mamestra brassicae
Melolontha melolontha
Operophtera brumata
Orthosia cerasi
Ostrina nubilalus
Pandemis heparana
Phyllonorycter blancardella
Spilonota occellana
Taeiothrips inconsequens
Xestia c-nigrum

Par. 2.13 (peer)
Par. 2.14 (peer)
Par. 2.30 (appel)
Par. 2.22 (appel)
Par. 2.16 (peer)
Par. 2.27 (appel)

Par. 2.19 (peer)

* Geen van deze 28 ziekten en plagen mogen op appel aangetroffen worden tijdens de exportinspectie. Voor
de 6 eerstgenoemde (geel gearceerde) ziekten en plagen is een beschrijving in deze brochure opgenomen
waarin maatregelen en monitoring zijn voorgeschreven, en waarvoor maandelijks een registratieformulier
(digitale tussenrapportage) naar de Nederlandse overheid (via KCB) opgestuurd dient te worden.
Voor de overige ziekten en plagen geldt dat de teler hiermee bekend moet zijn, hierop een monitoring
uitvoert en eventuele vondsten en (bestrijdings)maatregelen registreert. Op verzoek dient deze registratie
getoond te kunnen worden.
Voor alle 28 ziekten en plagen geldt dat waarneming in het perceel niet betekent dat het perceel automatisch
afvalt, wel dient de teler maatregelen te nemen. De teler monitort het perceel gedurende het seizoen en
registreert zelf evt. waarnemingen/vondsten en de daarop genomen (bv. hygiëne) maatregelen (naast het
verplichte registratieformulier). De NVWA kan besluiten bij een hoge ziektedruk het perceel te laten vervallen.
** Ter informatie kunt u gebruik maken van de Teelbrochure verre bestemmingen”, waarin van diverse
ziekten/plagen een beschrijving en beeldmateriaal is opgenomen.
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2. 01/ Lenticelrot
Neofabraea (Pezicula) malicorticis
Beschrijving
Lenticelrot (Neofabraea) was voorheen bekend als Gloeosporium (ongeslachtelijk stadium) of Pezicula
(geslachtelijk stadium). Drie schimmels die lenticelrot veroorzaken zijn opgenomen in de diverse protocollen.
N. perennans is de meest voorkomende Neofabraea in Noord-Europa. Waarschijnlijk komt N. malicorticis veel
minder voor. Naast deze twee soorten kan ook N. alba voorkomen. De verschillende Neofabraea-soorten zijn
op basis van symptomen niet van elkaar te onderscheiden. Met DNA-technieken of klassieke diagnostiek is dat
wel mogelijk.
De schimmel veroorzaakt kleine kankers op twijgen. Hierin overwintert de schimmel. Algemeen wordt
aangenomen dat vooral vanuit deze kankers vruchten in de boomgaard geïnfecteerd worden. Neofabraea
verspreidt zijn sporen vooral aan het eind van het groeiseizoen en tijdens de oogst. De vruchten zijn dan het
meest vatbaar voor infectie. Zowel lenticellen als beschadigingen vormen een ingang voor de schimmel.
Infectie van vruchten blijft lang onzichtbaar. Er is dan sprake van latente infecties. Symptomen worden pas in
de bewaring zichtbaar.
Symptomen op fruit
Bij gekoelde bewaring worden na drie tot vijf maanden de eerste symptomen zichtbaar. Er ontstaan
donkerbruine concentrische plekken op de vrucht. Er kunnen meerdere plekken per vrucht ontstaan; zowel
door aantasting via lenticellen als door beschadigingen bij het steeltje of de vruchtkroon. Typisch voor
Neofabraea is de rotplek die bestaat uit een donkerbruine niet ingezonken buitenrand met daarbinnen een
ingezonken plek die doorgaans wat lichter van kleur is. De overgang tussen de buitenrand en ingezonken plek
is opvallend abrupt. In een later stadium kan zich een crèmekleurige schimmelmassa vormen op de vruchten.
Vooral in een vroeg stadium van de aantasting zijn de rotsymptomen weinig specifiek. Aantasting door
Neofabraea kan dan verward worden met vruchtrot veroorzaakt door Cadophora (visogen).
Verplichte monitoring en bestrijding
Neofabraea is in de boomgaard niet te monitoren. Om aantasting te voorkomen wordt in het afspuitschema
fungiciden ingezet die effectief zijn tegen Neofabraea.
Vrijwillige monitoring en bestrijding
• Toepassen van een goede bedrijfshygiëne in de boomgaard en in de bewaring.
- schone kisten
- schone cellen
• Een naoogstbehandeling van vruchten kan een deel van de bespuitingen in het afspuitschema
vervangen.
• Voorkomen beschadiging vruchten bij de oogst
- gebruik handschoenen
- voorzichtig transport
• Minimaal twee weken voor het sorteren een monster van minstens 300 vruchten per partij
wegzetten bij minimaal 15 °C ter controle op latente infecties.

Lenticelrot op appel veroorzaakt door Neofabraea.

Foto’s: PPO WUR
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2. 02/ Monilia vruchtrot
Monilinia fructigena
Beschrijving
Monilia rot bij appel treedt vooral op in de boomgaard. Beschadigingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door vogels,
wespen of hagel, zijn ingangspoorten voor de schimmel. De infectie vindt plaats via sporen. Rijpere vruchten
zijn gevoeliger, zeker rond de oogst. Op de aangetaste, rottende vruchten ontstaan karakteristieke
concentrische ringen van geelbruine sporenhoopjes. Aangetaste vruchten drogen vaak uit, en blijven als
vruchtmummies aan de boom hangen, en kunnen een bron van infectie vormen in het volgende seizoen.
Verplichte bestrijding
Het schoonhouden van het perceel en het regelmatig verwijderen van aangetaste vruchten uit het perceel is
de belangrijkste maatregel om aantasting te voorkomen. Bij een regelmatig spuitschema tegen andere ziekten
in appel (schurft en meeldauw) worden met de daarvoor gebruikelijke middelen diverse soorten vruchtrot
goed bestreden. Specifieke bespuitingen tegen vruchtrot vlak voor de oogst hebben eveneens een goede
werking tegen Monilia in de bewaarperiode.
Voorschrift:
• Aangetaste vruchten in de laatste week voor de oogst verwijderen
van de boom. Het advies is om deze vruchten uit de boomgaard te
verwijderen.
• In het afspuitschema wordt minimaal 1 bespuiting uitgevoerd met
een middel dat een goede werking heeft tegen Monilia.
• Tijdens het sorteren en verpakken worden mogelijk aangetaste
vruchten verwijderd.

2.03/ neus- en steelrot (vruchtboomkanker)
Neonectria ditissima

Monilia rot

Beschrijving
De veroorzaker van steel- en neusrot is een schimmel: Neonectria ditissima. Deze schimmel werd vroeger
Nectria galligena genoemd. Appel is veel gevoeliger voor aantasting dan peer. De schimmel kan twijgen en
takken aantasten en uiteindelijk een hele boom laten afsterven. Dit wordt dan vruchtboomkanker genoemd.
Bij appelaanplanten is het een schimmelziekte die zware aantastingen en schade kan geven. Dezelfde
schimmelsporen kunnen ook vruchten infecteren en vruchtrot veroorzaken. De infecties rond de bloei
veroorzaken neusrot. Infecties net voor of tijdens de pluk veroorzaken steelrot. De aantasting kan in de
boomgaard al zichtbaar worden. Meestal gaat het dan om neusrot. Vaak wordt de aantasting pas zichtbaar in
de bewaring. Dan gaat het meestal om steelrot. Om vruchtrot veroorzaakt door Neonectria te voorkomen,
moet de inoculumdruk zo laag mogelijk worden gehouden.
De schimmel verspreidt zich via ascosporen en conidiën. Ascosporen verspreiden zich vooral via de lucht, en de
conidiën via waterdruppels. Vooral tijdens de herfst vinden bladwondinfecties plaats. De aanwezigheid van
(veel) kankers betekent ook dat er veel inoculum (sporen) is. Dit geeft een groot risico op vruchtinfecties.
Vruchtboomkankerbeheersing is dus niet alleen belangrijk om uitval van bomen te verminderen, maar ook om
vruchtrot tegen te gaan.
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Verplichtte monitoring en bestrijding
De monitoring vindt plaats in de laatste twee weken voor de oogst. Tijdens de monitoring wordt nagegaan of
neusrot aanwezig is in het perceel.
Geadviseerde bestrijding: naast de bestrijding in de herfst/winter om aantasting van de boom te voorkomen
wordt:
- tijdens de bloei een gerichte bespuiting uitgevoerd ter bestrijding van neusrot.
- in het afspuitschema een fungicide toegepast met een werking tegen vruchtboomkanker/ steelrot.

Steelrot.

Foto: PPO WUR

2.04 / Vliegenstip (Fly speck) en regenvlekken (sooty blotch)
Beschrijving en biologie
Regenvlekken (sooty blotch) en vliegenstip (fly speck) zijn schimmelziektes die door een aantal
schimmelsoorten veroorzaakt worden. Vliegenstip wordt onder meer door Schizothyrium pomi veroorzaakt.
Het gaat om schimmels die oppervlakkig op de vruchtschil groeien en geen rot veroorzaken. Het is vooral een
cosmetische ziekte. Beide ziekten komen vooral voor in de biologische teelt. In de gangbare teelt worden ze
vrijwel niet aangetroffen. Symptomen treden met name op in dichte bomen, omdat regenvlekken en fly speck
het best gedijen in schaduw en vochtige omstandigheden. Infectie van de vruchtschil vindt in de boomgaard
plaats. In de meeste gevallen zijn de symptomen in de boomgaard al zichtbaar. Soms vindt symptoom
ontwikkeling tijdens de bewaring plaats.
Symptomen
Regenvlekkenziekte en vliegenstip vertonen verschillende symptomen. Op basis van de symptomen alleen is
niet vast te stellen om welke veroorzakers (schimmelsoorten) het gaat. Beide symptomen worden vaak op
dezelfde vruchten aangetroffen. Regenvlekken wordt gekenmerkt als donkergroene tot zwarte strepen of
vegen op de vruchtschil. Fly speck zijn meestal 5-10 kleine zwarte, los van elkaar liggende glimmende puntjes
die op vliegenpoepjes lijken.
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Sooty blotch (regenvlekken) (links) en fly speck (rechts) zijn goed van elkaar te onderscheiden.

Monitoring en bestrijding
Een standaard fungicide-schema, zoals tegen schurft, is voldoende om deze ziekten te beheersen.
Er zijn geen specifieke fungicidenbespuitingen nodig. Bespuitingen tegen vruchtrot kort voor de oogst,
bijvoorbeeld met Bellis of Switch, dragen ook bij aan beheersing van deze ziekten. Tijdens de laatste
monitoring net voor de oogst worden de appels beoordeeld op Fly speck en regenvlekken.
In de gangbare teelt worden fly speck en regenvlekken vrijwel niet aangetroffen.
Tijdens de sortering is extra aandacht nodig voor deze schimmels.

2.05/ Bacterievuur
Erwinia amylovora
Beschrijving
Bacterievuur wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. De bacterie verspreidt zich zeer
gemakkelijk bijvoorbeeld door vogels, insecten, wind, regen en door aanraking met handen of gereedschap.
Bloemen en jonge scheuten zijn het meest vatbaar voor deze infectie. Een infectie kan zich in een boom snel
uitbreiden. In meerjarige takken worden kankers gevormd. Beneden de 10 °C groeien aantastingen niet verder
uit en is het risico op nieuwe infecties minimaal. De bacterie overwintert in de gevormde kankers. In het
voorjaar ontstaat hier bacterieslijm, van waaruit de bacterie zich verder verspreidt. Gave vruchten blijven
doorgaans onaangetast. Hagelbuien in de zomer kunnen tot veel geïnfecteerde vruchten leiden.
Aangetaste vruchten vertonen eerst olieachtige plekken, later worden ze glazig en bruin tot zwart. Onder de
schil vormt zich veel bacterieslijm. Rondom de infectie zit vaak een donkergroene, waterige rand. In het
klokhuis van de vruchten verzamelt zich doorgaans een melkachtige, geelbruine vloeistof. Als de vruchten bij
de vruchtsteel aangetast zijn, krijgen ze een mummieachtig uiterlijk en blijven ze aan de boom hangen.
Vruchtaantasting door bacterievuur kan verward worden met vruchtrot veroorzaakt door onder andere
Phytophthora cactorum.
Bacterievuur in appel is een duidelijk minder groot knelpunt dan bij peer. Het komt in Nederland zelden voor
in appel.
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Levenscyclus van bacterievuur

Bloem, scheut, tak en stam
Aantasting begint dikwijls in bloemen en jonge scheuten. Aangetaste bladeren en bloemen zijn bruinzwart en
verwelken snel. Jonge scheuten worden vanuit de top aangetast en sterven af. De scheuttop buigt hierbij vaak
om en vormt een zogeheten vaantje. Aangetast blad blijft meestal tot in de winter verdord aan de plant
hangen. Beschadigde delen verkleuren donker en zijn herkenbaar aan de kankers. Aangedaan hout is onder de
bast veelal roodbruin-gevlamd verkleurd. Op aangetast materiaal zit vaak bacterieslijm. Eerst melkgrijs en later
oranjebruin van kleur.
Verplichte monitoring en bestrijding
Controleer het gewas tijdens het groeiseizoen minimaal twee keer op het voorkomen van symptomen: in mei
en eind augustus (voor de oogst). Een perceelcontrole wordt uitgevoerd door het gehele perceel door te lopen
en elke boom aan tweede zijden te beoordelen. Verwijder aantasting direct, maak aantekening op
registratieformulier en meld aantasting bij uw exporteur.
Vrijwillige monitoring en bestrijding
Gebruik in hagen en beplantingen grenzend aan het appelperceel geen vatbare cultivars van gevoelige
soorten, zoals meidoorn, vuurdoorn en wilde lijsterbes. Verwijder en vernietig aangetaste bomen en struiken
uit beplantingen grenzend aan het perenperceel zo spoedig mogelijk.

Bruin-, zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en twijgen
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Bacterievuur

2.06/ Appelheksenbezemziekte
Candidatus phytoplasma mali
(Synoniem: apple proliferation phytoplasma)
Beschrijving
Heksenbezemziekte wordt veroorzaakt door een fytoplasma. Een fytoplasma is een ééncellig, bacterieachtig
organisme zonder celwand dat zich hoofdzakelijk in de zeefvaten van waardplanten bevindt. Soorten in het
geslacht Malus (appel, appelonderstammen, sierappels) zijn de belangrijkste waardplanten. Daarnaast zijn er
enkele incidentele meldingen in andere plantensoorten.
In Midden Europa is heksenbezemziekte in appel veel belangrijker dan in Nederland. Appelheksenbezemziekte
bevindt zich bij een geïnfecteerde appelboom jaarrond in de zeefvaten van de wortels en gedurende het
groeiseizoen, najaar en begin van de winter ook in de zeefvaten van de bovengrondse delen van de boom.
Bomen kunnen op verschillende wijzen worden geïnfecteerd:
- vegetatieve meerdering (enten, oculeren) waarbij de onderstam, of het ent-/oculatiehout is
geïnfecteerd.
- wortelvergroeiingen tussen geïnfecteerde en gezonde bomen;
- overdracht door bladvlooien (m.n. Cacopsylla picta (zomerbladvlo) en C. melanomeura)
Symptomen/schade
De meest specifieke symptomen zijn een vergroting van de steunblaadjes en de vorming van heksenbezems. In
geval van heksenbezems lopen de okselknoppen van enkele maanden oude scheuten al uit, onder een kleinere
hoek met de hoofdscheut dan normaal. Andere symptomen zijn vervroegd uitlopen van de bomen in het
voorjaar, verminderde vitaliteit, kleinere bladeren met fijnere en onregelmatiger tanding, in de herfst een
bladverkleuring naar rood/paars in plaats van geel (die een tot enkele weken eerder start dan bij gezonde
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bomen) en nabloei. Daarnaast kunnen de vruchten kleiner, platter, minder goed doorkleurd en slechter van
smaak zijn. Vaak komen de symptomen slechts hier en daar in een boom voor en worden slechts enkele
symptomen waargenomen. Daarnaast komen ook symptoomloze infecties voor. Geïnfecteerde bomen zijn
vatbaarder voor meeldauw (Podosphaera leucotricha). Het optreden van meeldauw kan dan ook worden
gebruikt als een signaal voor de mogelijke aanwezigheid van appelheksenbezemziekte.
Monitoring en bestrijding
De beste waarnemingsperiode is de herfst. Heksenbezems hebben dan de tijd gehad zich te ontwikkelen en
zijn bij beginnende bladval beter zichtbaar (dit symptoom is in de winter ook goed zichtbaar). Tevens kan men
in de herfst letten op vervroegde rood/paarsverkleuring van de bladeren.
Heksenbezemziekte kan niet met bespuitingen bestreden worden. Om verdere verspreiding te voorkomen is
het verstandig om bomen met symptomen te rooien. Aangetaste bomen laten staan heeft geen zin omdat de
vruchten waardeloos zijn en naastgelegen bomen geïnfecteerd kunnen worden. Bomen die verdacht zijn,
kunnen het beste met verf of een bandje getekend worden om later nog eens extra te controleren. Het is van
belang uit te gaan van gezond materiaal. Naktuinbouw gecertificeerd virusvrij uitgangsmateriaal geeft een
grote mate van zekerheid.
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3/ Teeltadviseurs
Zuid Afrika heeft in het (concept) exportprotocol opgenomen dat de telers begeleid worden door een erkende
teeltadviseur inzake o.a. bemesting, teelttechnieken, gewasbescherming en schadelijke organismen.
Gedurende het jaar vindt monitoring in de percelen plaats door de telers, geassisteerd door erkende
teeltadviseurs.
Binnen het protocol heeft de adviseur een adviserende en begeleidende rol.
Een teeltadviseur adviseert de fruitteler minimaal drie keer op locatie. De eerste keer vindt plaats voor de
bloei voordat de monitoring start om samen met de fruitteler de inhoud van de teeltbrochure te bespreken.
De tweede keer is binnen enkele weken na de bloei. Dit is het moment dat diverse plagen gemonitord worden.
Het laatste bezoek is kort voor de oogst op het moment dat de belangrijkste waarnemingsronde uitgevoerd
gaat worden. Wanneer er tussentijds vragen zijn, kan de teler contact opnemen met de adviseur en eventueel
een extra bezoek afspreken. Het bezoek van de adviseur wordt genoteerd op het monitoringformulier. De
adviseur zet na elk bezoek zijn handtekening dat hij de teler geadviseerd heeft.
De fruitteler voert eventueel gedeeltelijk samen met zijn adviseur de monitoring uit. De fruitteler is
verantwoordelijk voor het teeltresultaat, dat de monitoring goed wordt uitgevoerd en dat de
monitoringresultaten tijdig bij de exporteur worden aangeleverd. De exporteur geeft de wijze aan waarop en
op welke momenten informatie aangeleverd dient te worden.
De adviseur geeft gevraagd en ongevraagd advies zodat de appels bij een geslaagde aanpak geschikt zijn voor
export naar Zuid Afrika. De NVWA besluit op basis van de beschikbare gegevens of de appels van een
aangemeld perceel exportwaardig zijn.

Tabel. Overzicht van bedrijven met het aantal erkende adviseurs
Bedrijf
Agrifirm Plant
Agroburen
Agruniekrijnvallei
ALL Green Solutions
Alliance BV
CAF
CZAV
De Witte Agro
Delphy
Fruitconsult
Heins van Zijl
Huntjens BV
PG Kusters
Vlamings
Wesemael

Aantal adviseurs
2
4
5
1
1
4
3
3
1
4
1
2
1
1
3
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4/ Monitoringsplanning
Ziekte/Plaag

midden
april

eind
april

begin
mei

midden
mei

eind
mei

begin
juni

midden
juni

eind
juni

begin
juli

midden
juli

Bacterievuur
Neus- en steelrot *
(vruchtboomkanker)
Monilia vruchtrot
Regenvlekken/vliegenstip
Appelheksenbezemziekte
Lenticelrot**

Ziekte/Plaag

begin
aug.

midden
aug.

eind
aug.

begin
sept.

midden
sept.

eind
sept.

begin
okt.

midden
okt.

eind
okt.

Bacterievuur
Neus- en steelrot *
(vruchtboomkanker)
Monilia vruchtrot ***
Regenvlekken/
vliegenstip ****
Appelheksenbezem-ziekte
*****
Lenticelrot**

*
**
***
****
*****

Neus- en steelrot (vruchtboomkanker) wordt ook voor Vietnam appel gemonitord en geregistreerd
(monitoringperiode: begin augustus t/m eind augustus. Voor late rassen een maand later)
Lenticelrot is wel opgenomen in het protocol, maar is in de boomgaard niet te monitoren
(zie par. 2.01).
De monitoring vindt plaats in de laatste twee weken voor de oogst (periode is afhankelijk van het ras)
De monitoring vindt plaats net voor de oogst (periode is afhankelijk van het ras)
De monitoring vindt plaats vanaf augustus t/m de oogst (periode is afhankelijk van het ras)
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eind
juli

