
CONCEPT Maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 



2 

 

1/ Voorwoord         

Er is tussen Nederland en China nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder appels 

geëxporteerd kunnen worden. In september 2019 heeft een verificatiebezoek van de Chinese autoriteiten aan 

Nederland plaatsgevonden, welke positief is voorlopen. De ontvangen concept voorwaarden van China wijken 

op een aantal punten sterk af van de bestaande voorwaarden voor peren. De Nederlandse overheid heeft 

aangegeven dat een aantal van de voorwaarden niet uitvoerbaar zijn. De onderhandelingen liggen al geruime 

tijd stil, het is tot op heden niet gelukt om tot een overleg met China te komen. Ondanks pogingen van de 

Nederlandse overheid komt er geen reactie vanuit China. Het is zeer onzeker is of er voor de zomer 2022 nog 

wel verder technisch overleg zal plaatsvinden. Indien tot overeenstemming wordt gekomen zou na 

ondertekening export kunnen plaatsvinden. Momenteel liggen de standpunten van beide landen echter ver uit 

elkaar en is nog niet aan te geven of tot overeenstemming gekomen kan worden. De te verwachten 

voorwaarden (op basis van de nu bekende gegevens) zijn opgenomen in deze concept teeltbrochure. 

Eventuele deelname is hierop vooruitlopend en voor risico van de opdrachtgever. Om appelpercelen in 

aanmerking te laten komen voor export naar China dienen deze vanaf het begin van het seizoen te zijn 

meegenomen in het “monitorings- en registratieprogramma”.  

Deze teeltbrochure is in overleg met de NVWA en KCB opgesteld. In de teeltbrochure staat 

achtergrondinformatie over de ziekten en plagen waarvoor maatregelen en monitoring zijn voorgeschreven. 

Voorkomen moet worden dat deze ziekten en plagen met de appels mee geëxporteerd worden. De 

mogelijkheden om ziekte- en plaagvrije exportappels te bereiken, staan vermeld in deze brochure. 

China heeft 19 Quarantaineziekten en -plagen benoemd (zie de tabel onder H. 2). Geen van deze 19 ziekten en 

plagen mogen op de appels aangetroffen worden tijdens de exportinspectie. Waarneming in het perceel 

betekent niet automatisch dat het perceel afvalt, wel dient de teler maatregelen te nemen. De NVWA kan 

besluiten bij een hoge ziektedruk het perceel te laten vervallen. In het concept protocol van China is 

opgenomen dat bij het aantreffen van bepaalde ziekten en plagen (o.a. Lenticelrot en appelschurft) het 

perceel voor de rest van het seizoen komt te vervallen. Voor de meeste van deze ziekten en plagen geldt dat 

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.   

 

Een goede perceelkeuze is een belangrijke stap. Kies geen perceel waarin de afgelopen jaren bacterievuur  

werd aangetroffen. En ook geen percelen waar het afgelopen jaar aantasting door schurft, fruitmot, 

lenticelrot, appelbloedluis, kommaschildluis of Phytophthora voorkwam.  

 

Voor China 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.  

 

In hoofdstuk 4 is de monitoringsplanning opgenomen, waarbij per ziekte resp. plaag een tijdsindicatie wordt 

gegeven wanneer de monitoring uitgevoerd dient te worden. 

Heeft u vragen over de teelt, overleg dan met uw teeltadviseur. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met 

uw exporteur die, indien nodig, met KCB, NVWA of GroentenFruit Huis kan overleggen 

over de juiste aanpak.  

GroentenFruit Huis  

 



3 

 

Teeltbrochure Versie Maart 2022 

Deze teeltbrochure is met de grootste zorgvuldigheid opgemaakt. Voor eventuele onjuistheden kan 

GroentenFruit Huis niet aansprakelijk worden gesteld. 
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2/ Ziekten en plagen 

 Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Paragraaf Teeltbrochure “Verre 
bestemmingen” * 

     

 1 Bacterievuur Erwinia amylovora 2.01 Par. 2. 01 

 2 Fruitmot Cydia pomonella 2.02 Par. 2. 02 

 3 Pythophthora syringae (vruchtrot) Pythophthora syringae 2.03 Par. 2. 03 

 4    
 5 
 6 

Lenticelrot Neofabraea  (synoniem 
Perzicula): 
Neofabraea alba (Phlyctema 
vagabunda) 
Neofabraea perennans 
Neofabraea malicorticis 

2.04 Par. 2. 04 

 7 Appelschurft Venturia inaequalis 2.05 Par. 2. 07 

 8 Kommaschildluis Lepidosaphes ulmi 2.06 Par. 2. 08 

 9 Rode perenschildluis Epidiaspis leperii 2.07 Par. 2. 09 

10 Pear scale (schildluis) Diaspidiotus pyri 2.08 Par. 2. 10 

11 Grote appelbladroller Archips podana 2.09 Par. 2. 13 

12 Appelbloedluis Eriosoma lanigerum 2.10 Par. 2. 16 

13 Perentrips Taeniothrips inconsequens 2.11 Par. 2. 19 

14 Monilia vruchtrot Monilinia fructigena 2.12 Par. 2. 20 

15 Appelzaagwesp Hoplocampa testudinea 2.13 Par. 2. 23 

16 Monilinia laxa Monilinia laxa 2.14 Par. 2. 24 

17 Phytophthora cambivora  
(wortelrot) 

Phytophthora cambivora 2.15 x 

18 Roze appelbladluis Dysaphis plantaginea 2.16 x (tabel 3) 

19 Appelgrasluis Rhopalosiphum insertum 2.17 x 

 

* Ter informatie kunt u gebruik maken van de "Teeltbrochure verre bestemmingen”, waarin van diverse  

   ziekten/plagen een beschrijving en beeldmateriaal is opgenomen.  

 

2. 01/ Bacterievuur 

Erwinia amylovora 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 01 
Aanvulling: Controleer in appelpercelen voor China het gewas tijdens het groeiseizoen minimaal drie 
keer op het voorkomen van symptomen: 30-40 dagen na de bloei; na scheutgroei en voor de oogst. 
Voor de volledigheid: voor appel Zuid-Afrika geldt een controle van minimaal twee keer (in mei en eind 
augustus, voor de oogst).  
 

2. 02/ Fruitmot 

Cydia pomonella 
  
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 02 
Aanvulling: In de appelpercelen bestemd voor China worden feromoonvallen opgehangen. Tevens is de 
inzet van feromoonverwarring verplicht. De feromoonvallen voor appels worden uiterlijk op 1 mei  
opgehangen. Voor de feromoonverwarring geldt dat deze eind april, uiterlijk 10 mei  opgehangen moet 
zijn. Let op: een fruitmot vondst in een val vóórdat de feromoonverwarring is opgehangen, heeft tot 
gevolg dat het betreffende perceel afvalt voor export. Het is dus be langrijk de feromoonverwarring 
tijdig op te hangen. 
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Op basis van het concept protocol van China geldt het volgende aantal vallen: 1 val per 4 ha en ook bij 
een perceel kleiner dan 4 ha minimaal 1 val. Indien 2 of meer fruitmotten in een val worden 
aangetroffen, moeten er preventie- of bestrijdingsmaatregelen genomen worden. 
 

2. 03/ Pythophthora syringae (vruchtrot) 

Pythophthora syringae 
   
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen” : 2. 03 
Aanvulling: Alleen voor perenpercelen bestemd voor China is voorgeschreven dat er geen vruchten 
onder de 50 cm in het perceel aanwezig mogen zijn (indien van toepassing: verplichte voorpluk). Op 
basis van het concept protocol van China geldt de 50 cm eis ook voor de appelpercelen. Selecteer 
vooraf percelen die hieraan reeds voldoen of door maatregelen in de teelt (bv. snoeien) aan kunnen 
voldoen tijdens de oogst.  
Tevens heeft China in het concept protocol als eis gesteld dat er gras gepland moet worden in de 
boomgaard. In de praktijk betekent dit dat tenminste de rijpaden met gras begroeid moeten zijn.  
Indien een naoogstbehandeling wordt toegepast moet de  naam van de gebruikte middelen op verzoek 
ter beschikking worden gesteld aan China, zorg daarom voor een volledige administratie/registratie.   
 
Anders dan bij peren kan bij appelen geen voorpluk plaatsvinden, omdat de onderste appelen nog niet 
voldoende rijp zijn. Appelen worden meestal in twee of drie fases geplukt.  
De volgende werkwijze geldt alleen voor die bedrijven waarbij de appelen onder de 50 cm hangen.  
Als men besluit de appelen onder de 50 cm weg te halen, dan mag dat ook. 
 
Werkwijze 
De exporteurs (of telers, onderling afspreken, exporteur houdt de eindverantwoordelijkheid) melden 
de datum van de 1e pluk aan bij hardfruit@kcb.nl. Het KCB doet een perceelcontrole in de boomgaard 
en controleert tevens de opslag. In de boomgaard wordt gekeken of er appelen van de onderste takken 
(lager dan 50 cm) zijn geplukt. Na de eerste pluk meldt de exporteur (of teler, onderling afspreken, 
exporteur houdt de eindverantwoordelijkheid) het aantal kisten die tijdens de 1 e pluk zijn geoogst. 
Alleen deze kisten zijn aangeduid met sticker voor China.  

2. 04/ Lenticelrot 
 
Neofabraea  (synoniem Perzicula) 
Neofabrea malicorticis  
Neofabrea perennans  
Neofabrea alba 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 04 
In het concept protocol eist China dat, indien Lenticelrot in het perceel wordt aangetroffen, het perceel 
voor de rest van het seizoen komt te vervallen. 
 

2. 05/ Appelschurft 

Venturia inaequalis 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 07 
Aanvulling: Appelschurft is één van de belangrijkste plantenziekten bij appel.   
In het concept protocol eist China dat, indien appelschurft in het perceel wordt aangetroffen, het 
perceel voor de rest van het seizoen komt te vervallen. 
In de teeltbrochure “Verre bestemmingen” is bij verplichte monitoring en bestrijding (China peer) 
alleen opgenomen dat het nodig is dat net voor de oogst beoordeeld wordt of er 
vruchtschurftaantasting aanwezig is in het perceel. Dit zal nog nader bestudeerd worden; mogelijk 
wordt voor appel nog aanvullende informatie/bepalingen opgenomen. 
 

 

mailto:hardfruit@kcb.nl
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2. 06/ Kommaschildluis 

Lepidosaphes ulmi 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 08 
Aanvulling: Aantasting van appel door kommaschildluis komt veel frequenter voor dan aantasting van 
peren. Selecteer geen appelpercelen waar de afgelopen jaren een zware aantasting van 
kommaschildluis aanwezig was. 
 

2. 07/ Rode perenschildluis 

Epidiaspis leperii 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 09 
 

2. 08/ Pear scale  

Diaspidiotus pyri 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 10 

 

2. 09/ Grote appelbladroller  

Archips podana 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 13 
 

2. 10/ Appelbloedluis 

Erisosoma lanigerum 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 16 
Aanvulling: Aantasting van appel door appelbloedluis komt veel frequenter voor dan aantasting van 
peren. Selecteer geen appelpercelen waar de afgelopen jaren een zware aantasting van appelbloedluis 
aanwezig was. 
 

2. 11/ Perentrips 

Taeniothrips inconsequens 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring & bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 19 

 

2. 12/ Monilia vruchtrot 

Monilinia fructigena 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring &bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 20 
Aanvulling: Voor Mexico (peren) en Zuid-Afrika (appel; alleen voor Kanzi bij (lange) opslag van max. 4 ºC) geldt 

een verplichte naoogstbehandeling. Doelstelling van de Nederlandse overheid is géén verplichte 

naoogstbehandeling voor appel naar China (maar uit te gaan van de bestaande “systems approach” in de 

praktijk: aangetaste vruchten verwijderen, afspuitschema, controles tijdens opslag, uitsorteren etc.).   

Voor nu is er echter nog geen zekerheid of dit wordt geaccepteerd door China. 
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2. 13/ Appelzaagwesp 

Hoplocampa testudinea 
 
Beschrijving / voorgeschreven monitoring &bestrijding: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 23 
Aanvulling: Er is geen risico dat appelzaagwesp via appels naar China wordt meegenomen. 

2. 14/ Monilinia laxa 

Monilinia laxa 
 
Beschrijving: zie teeltbrochure “Verre bestemmingen”: 2. 24 

Aanvulling: geen voorgeschreven monitoring & bestrijding. 

2. 15/ Phytophthora cambivora (wortelrot) 

Phytophthora cambivora 
 

Phytophthora cambivora (wortelrot) komt weinig voor in Nederland en is niet bekend in de appelteelt. Wordt 

meegenomen in dezelfde montoring & bestrijding als Pythophthora syringae (vruchtrot);  

zie bovenstaand 2. 03 en in de teeltbrochure “Verre bestemmingen” onder 2. 03. 

2. 16/ Roze appelbladluis 

Dysaphis plantaginea 
 
Aanvulling: geen beschrijving en voorgeschreven monitoring & bestrijding opgenomen in de 
teeltbrochure “Verre bestemmingen”(opgenomen in tabel 3 op blz. 6) . Dit geldt ook voor appel China. 

 

2. 17/ Appelgrasluis 

Rhopalosiphum insertum 
 

Appelgrasluis kan in grote aantallen voorkomen in de appelboomgaard, maar vormt zelden een plaag. 

Appelgrasluis overwintert als ei op de takken. In het voorjaar, zo rond het verschijnen van de eerste groene 

delen, komen de eerste eieren uit. De appelgrasluis heeft eerst enkele generaties op appel, voordat hij in mei 

als gevleugelde vertrekt naar grassen. In de herfst keren gevleugelden terug van gras naar appel en kunnen in 

grote hoeveelheden op het blad gevonden worden. Er geldt geen voorgeschreven monitoring & bestrijding 

voor appelgrasluis. 
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3/ Teeltadviseurs 

Voor China geldt dat de teelt plaatsvindt onder begeleiding van een erkend teeltadviseur. Gedurende het jaar 

vindt monitoring in de percelen plaats door de telers, geassisteerd door erkende teeltadviseurs. 

Binnen het protocol heeft de teeltadviseur 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 teeltadviseur en eventueel een extra bezoek 

afspreken. Het bezoek van de teeltadviseur wordt genoteerd op het monitoringformulier. De teeltadviseur zet 

na elk bezoek zijn handtekening dat hij de teler geadviseerd heeft (dit wordt door het KCB gecontroleerd). 

De fruitteler voert eventueel gedeeltelijk samen met zijn teeltadviseur 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 teeltadviseur geeft gevraagd en ongevraagd advies zodat de appels bij een geslaagde aanpak geschikt zijn 

voor export naar China. De NVWA besluit op basis van de beschikbare gegevens of de appels van een 

aangemeld perceel exportwaardig zijn. 

 

Overzicht Teeltadviseurs 

Het finale overzicht met erkende teeltadviseurs voor het seizoen 2022/2023 zal na het afnemen van het 

officiële examen opgesteld worden en verstrekt worden aan de deelnemende exporteurs. De exporteurs 

worden geacht het overzicht  door te zetten naar de door hen aangemelde telers. 
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4/ Monitoringsplanning – appel China 

Ziekte/Plaag midden  
april 

eind 
april 

begin 
mei 

midden 
mei 

eind  
mei 

begin 
juni 

midden 
juni 

eind 
juni 

begin 
juli 

midden 
juli 

eind 
juli 
 

Perentrips            

Grote appelbladroller            

Bacterievuur            

Fruitmot *   ………… ............. ……… ………… …………… ………   ……… 

Appelbloedluis            

Phytophthora            

 

Ziekte/Plaag begin 
aug. 

midden 
aug. 

eind 
aug. 

begin 
sept. 

midden 
sept. 

eind 
sept. 

begin 
okt. 

midden 
okt. 

eind 
okt. 

Bacterievuur          

Fruitmot ………….. ............. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………….. ………….. 

Appelbloedluis          

Phytophthora 
(syringae & cambivora) 

         

Rode perenschildluis          

Kommaschildluis          

Pear scale (schildluis)          

Appelschurft **          

Monilia vruchtrot ***          

Monilinia laxa ****          

Appelzaagwesp ****          

Roze appelbladluis ****          

Appelgrasluis ****          

Lenticelrot *****          

  

*       Fruitmot: waarneming start twee weken na ophangen vallen en stopt aan het eind van de oogst op het perceel.  

**     Appelschurft: de monitoring vindt plaats net voor de oogst (periode is afhankelijk van ras). 

***  Monilia vruchtrot: de monitoring vindt plaats in de laatste twee weken voor de oogst (periode is afhankelijk van  

                  het ras). 

**** Monilinia laxa / Appelzaagwesp / Roze appelbladluis / Appelgrasluis: wel opgenomen in het protocol,    

                 maar niet opgenomen in het overzicht want monitoring is niet voorgeschreven. 

*****     Lenticerot is wel opgenomen in het protocol, maar is in de boomgaard niet te monitoren. 


