KNOLCYPERUS
WETGEVING
De voorschriften in verband met knolcyperus zijn opgenomen onder de
Plantenziektenwet, in de Regeling bestrijding schadelijke organismen.
ALGEMEEN
Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in land- en tuinbouwgewassen grote
schade kan veroorzaken. Percelen landbouwgrond kunnen besmet raken via
plant- en pootgoed. Bovendien kan het onkruid worden overgebracht via
werktuigen met aanhangende grond. Partijen die met knolcyperus zijn besmet,
zijn waardeloos en moeten worden vernietigd.
Locaties
Jaarlijks wordt een lijst gepubliceerd met gemeenten waarin percelen liggen die
besmet zijn met knolcyperus en waarop een teeltverbod van kracht is. Daarin is
het aantal teeltverboden en de totale oppervlakte weergegeven.
Informatie over de exacte locaties binnen de gemeenten is eenvoudig
verkrijgbaar bij de NAK te Emmeloord (telefoon 0900- 0625, keuze 2).
Meldingen
Wij verzoeken u om besmettingen die (nog) niet bekend zijn (anoniem) te
melden bij de NAK te Emmeloord (telefoon 0900-0625, keuze 2) of bij het
klantcontactcentrum van de NVWA, telefoon 0900-0388 of email:info@nvwa.nl.
VOORSCHRIFTEN
De wet verbiedt bij de aanwezigheid van knolcyperus de teelt van alle akker- en
tuinbouwgewassen (teeltverbod). Ook de teelt van maïs en graszoden is dan
verboden. Daarnaast moet de gebruiker van het perceel maatregelen nemen om
de knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan. Bovendien gelden
maatregelen voor het gewas dat op het veld staat, op het moment dat de
knolcyperus wordt aangetroffen. Vaak betekent dit het onder toezicht vernietigen
van een deel van het gewas en oogst en verwerken van de rest van het perceel,
op voorwaarde dat dit deel vrij is van knolcyperus.
Een perceel waarop knolcyperus is aangetroffen, wordt jaarlijks gecontroleerd. Is
in drie opéénvolgende jaren geen knolcyperus aangetroffen, dan worden de
maatregelen (o.a. teeltverbod) opgeheven. Het perceel wordt in de 2 jaar daarna
nog wel geïnspecteerd.
De uitvoering van de teeltverboden en de controle hierop gebeurt door de NAK te
Emmeloord in opdracht van de NVWA. Naktuinbouw en de
Bloembollenkeuringsdienst (BKD) sporen knolcyperus op in de door hun te
keuren gewassen.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van
de NVWA, telefoon 0900-0388 of email:info@nvwa.nl.
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Voor vragen over het herkennen, voorkomen en bestrijden van knolcyperus kunt
u contact opnemen met de NAK te Emmeloord (telefoon 0900-0625, keuze 2).
Overige instanties: Naktuinbouw (telefoon 071 - 332 62 62) en de BKD (telefoon
0252 - 419 101).
DISCLAIMER
Aan deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze notitie is
uitsluitend bedoeld als toelichting op het teeltvoorschrift. De tekst van de
Plantenziektenwet, en eventuele ministeriële regelingen en besluiten, is leidend.
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