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Motivering: Teneinde het risico tot virusaantastingen te beperken, worden datums voor  
loofdoding van het te produceren pootgoed als richtsnoer opgegeven. 
Teneinde de traceerbaarheid van het pootgoed te garanderen, moeten alle 
voorzorgen genomen te worden om opgeslagen pootgoed eenduidig te 
identificeren. 
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1 DATUMS VOOR LOOFVERNIETIGING 

Zoals voorzien in het “keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen” 
(bijlage bij het ministerieel besluit van 01.07.2011) heeft de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en 
Kwaliteit Plant, dienst Kwaliteit Plant, in samenspraak met de sector de datums bepaald voor de welke 
het aangewezen is dat het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2015 vernietigd is: 
 
 Voor de vroege rassen:       31 juli 
 Voor de intermediaire rassen: 4 augustus 
 Voor de late rassen:           7 augustus 
 
Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal 
worden geweigerd. In functie van de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden kan een 
afwijking gevraagd worden bij de procesverantwoordelijke Ann Van Essche (mail: 
ann.vanessche@lv.vlaanderen.be). 

mailto:ann.vanessche@lv.vlaanderen.be
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2 ROOIEN EN STOCKAGE 

Ten einde de bemonstering voor virologisch onderzoek mogelijk te maken moet de producent, 
tenminste 48 uren op voorhand, de keurmeester verwittigen van het tijdstip van het rooien.  
 
Percelen die niet gerooid kunnen worden voor 1 oktober omwille van de weersomstandigheden, moeten 
aan de procesverantwoordelijke gemeld worden. 
 
Bij de stockage op de bedrijven moeten alle maatregelen genomen worden opdat:  
 de pootgoedpartij duidelijk geïdentificeerd is; 
 geen enkele mogelijkheid tot besmetting of niet geoorloofde vermenging bestaat; 
 de verwisseling van partijen onmogelijk is. 

 
Iedere partij moet dan ook duidelijk geïdentificeerd zijn. 
Indien de partijen afzonderlijk in bulk opgeslagen worden, kan gebruik gemaakt worden van het 
identificatiestrookje dat het perceel identificeerde. Verpakkingseenheden (big bags of kisten) moeten 
duidelijk geïdentificeerd worden met een etiket waarop minstens de volgende vermeldingen komen: 
‘brutomateriaal’, oogstjaar, soort en ras, klasse, naam vermeerderaar, partijnummer.  

3 TOEPASSINGSMODALITEITEN 

Deze mededeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015. De omzendbrief ALV/KWA/75 van 1 juli 
2014 met dit onderwerp wordt met ingang van die datum opgeheven. 
 
Hoogachtend, 

 

 

 
Johan Verstrynge 
Afdelingshoofd 
Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant 
Departement Landbouw en Visserij 
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