Nationale Kennisbank boomziekten

Belasting met bacteriepreparaat Xen Tari WG
150

Het collectief Nationale Bomenbank,
Kuppen boomverzorging en Terra Nostra
beschikt over meer dan 40 jaar ervaring en
over een uitgebreid netwerk aan specialisten in binnen- en buitenland. Deze kennis
is gebundeld in de Nationale Kennisbank
Boomziekten. Niet alleen heeft u hiermee
toegang tot de meest actuele kennis,
tevens kunt u hier terecht met vragen.
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Aantal bomen:
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Heeft u specialistische kennis, een diagnose
of advies nodig? Informeer dan naar de
mogelijkheden.

2.500

0

2.750

kg

3.500

25

1.000

50

*

7e jaar

Wat kunnen wij voor
u betekenen?
• Implementatie van de IPM-T® methode in
uw organisatie.
• Registratie en monitoring van elke
willekeurige boomziekte in uw gemeente
• Toegang tot de Nationale Kennisbank
Boomziekten
• Beheer en maatregelen bij boomziekten

Juridisch kader en verplichtingen groenbeheerder
Ziekten en plagen die in een verhoogd risicospectrum vallen, danken dit onder andere
aan de juridische noodzaak van de bestrijding hiervan. Maar ook bij de bestrijding
zelf dient de groenbeheerder rekening te
houden met wetgeving. De groenbeheerder
heeft vanuit dit kader te maken met:
• Zorgplicht in het kader van volksgezondheid
• Zorgplicht in het kader van veiligheid
• Europese wetgeving aangaande het
terugdringen van Pesticiden
• Zorgplicht in het kader van de Flora- en
Faunawet
Een voorbeeld van volksgezondheid bedreigende insecten zijn de bastaardsatijnrups
en de eikenprocessierups. Deze dwingen de
beheerder in feite juridisch* tot het nemen
van maatregelen.

Een voorbeeld van een ziekte of aantasting
die de veiligheid in het geding brengt, is
een plataan met Massaria in het centrum
van de stad nabij een terras. Logischerwijs
heeft een boom die midden in een extensief gemaaid grasveld staat een veel lager
risico. Door alle risico’s en andere factoren
die van invloed zijn in beeld te brengen, kan
geïntegreerd worden beheerd.
Vanaf 1 januari 2013 verlangt Europa dat
alle lidstaten er zorg voor dragen dat het
gebruik van pesticiden in openbare ruimten
wordt geminimaliseerd of zelfs verboden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om parken,
openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen.1
In het Nederlandse actieplan ”duurzame
gewasbescherming” wordt ook gewezen
op de mogelijkheden van niet-chemische”

technieken.2 IPM-T® kan voor het openbaar
groen (bomen) een methode zijn om daaraan te voldoen.
Het is van belang te kunnen onderscheiden
waar de noodzaak ligt om maatregelen te
nemen of juist achterwege te laten. In het
onderscheiden van fytosanitaire maatregelen, juridische noodzaak en acceptatie
ligt het spanningsveld voor de beheerder.
Integrated Pest Management Trees® (IPM-T)
voorziet in de overweging voor het op duurzame wijze managen van de meest actuele
ziekten en plagen in bomen.
* Rapport: Juridisch kader in relatie tot Eikenprocessierups
problematiek, november 2011
Auteurs: mr. B.M. Visser en mr. A.V.K. Goudzwaard
Beschikbaar via: www.vwa.nl
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Richtlijn 2009/128/EG
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/
2012/10/04/actieplan-duurzame-gewasbescherming.html
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Integrated Pest Management Trees® van de Nationale
Bomenbank leidt tot efficiënte beheersing en bestrijding

Waarom Integrated Pest Management
Trees® (IPM-T®)

Risico van ziekten en plagen versus het
reguliere beheer van ziekten

ONDERSCHEIDEN

Ziekten en plagen steken steeds meer de kop op. Ging het vroeger om een beperkt aantal
ziekten, tegenwoordig wordt de moderne beheerder overstelpt met een diversiteit aan
ziekten en plagen gerelateerd aan verschillende boomsoorten. Dit maakt het beheren van
bomen steeds complexer en daarmee duurder. Daarom is binnen het collectief Nationale
Bomenbank, Kuppen boomverzorging en Terra Nostra IPM-T® ontwikkeld. IPM-T® is een in
de praktijk ontwikkelde methode om te komen tot een managementstructuur voor het
beheersen en beheren van ziekten en plagen in bomen. Met als uiteindelijke doel de juiste
beheerkeuzen tegen de laagste kosten en met de minste milieubelasting.

Een groenbeheerder wordt steeds vaker geconfronteerd met diverse ziekten en plagen in
bomen. Niet iedere ziekte vraagt echter om
directe maatregelen. We maken daarom
onderscheid in:
1. Ziekten en plagen die regulier beheer vragen
zonder verhoogd risico
2. Ziekten en plagen met een verhoogd risico

REGISTREREN

In de onderstaande tabel is per ziekte of plaag
aangegeven in welke klasse deze zich bevindt.
De ziekten en plagen zonder verhoogd risico
geven -in de regel- alleen overlast. Dit kan zijn
in de vorm van directe overlast voor bewoners,
zoals bijvoorbeeld uitwerpselen van bladluis,
maar ook esthetisch zoals bladvlekkenziekte,
spinselmot of mineermot. In het laatste geval
kan deze aantasting leiden tot verzwakking van
de boom en daarmee een verkorting van de
levensduur. Echter deze aantasting levert niet
direct een risico op.

ANALYSEREN

BEHANDELEN

Eikenprocessierups

Kastanje
bloedingsziekte

analyse,
inspectie en
monitoring
evaluatie seizoen

analyse,
inspectie en
monitoring
evaluatie seizoen

flora en fauna scan,
bestrijden evt. spuiten
met bacteriepreperaat of
nematoden in combinatie
met reactief verwijderen

Massaria

flora en fauna scan,
optimaliseer conditie,
beheer d.m.v. tijdig
weg zagen risico bomen

analyse,
inspectie en
monitoring

Bladluis
analyse,
inspectie en
monitoring
evaluatie seizoen

flora en fauna scan,
beheer d.m.v. verwijderen,
risico takken op risico
bomen

Tabel: Risicospectrum

Risico ziekten/plagen

flora en fauna scan,
verwijderen aangetaste
bomen

analyse,
inspectie en
monitoring
evaluatie seizoen

flora en fauna scan,
verwijderen aangestaste
risico takken op risico locaties

analyse,
inspectie en
monitoring
evaluatie seizoen

Essentaksterfte

evaluatie seizoen

Iepziekte

Daarnaast zijn er ziekten en plagen met een verhoogd risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
aangetaste takken door Massariaziekte in platanen. Deze ziekte kan de oorzaak zijn van een
hoger risico op ongevallen en schade. Actueel is de aanwezigheid van de essentaksterfte.
Deze ziekte veroorzaakt in eerste instantie geen verhoogd risico op takbreuk, omdat de ziekte
vanaf de bladeren de twijgen aantast maar in sommige gevallen vermindert de conditie snel
en sterven zwaardere takken en kroondelen af. Dan ontstaat er noodzaak om maatregelen te
nemen en verhoogde controles uit te voeren.

beheer d.m.v. lieveheersbeestjes, knoflook of
spuiten met biologische
middelen

qo vg vr or

Aziatische en Oost-Aziatische
boktor

Reguliere beheer ziekten

vc vg vr or
x

Bladluis

x

Bastaardsatijnrups

x

Eikenprrocessierups

x

Bladvlekkenziekte

x

Kastanje mineermot

x
x

Pracht- en spintkevers

x

Spinselmot
x

Essentaksterfte

x

Snuitkevers

Iepziekte

x

Verticilium

x

Kastanje bloedingsziekte

x

Watermerkziekte

x

Massaria

x

Wilgenhoutrups

x

IPM-T® methode

vc = vermindering conditie

Integrated Pest Management Trees® (IPM-T®) is een stappenplan om te komen tot een
managementstructuur voor het effectief en efficiënt beheren van ziekten en plagen binnen
uw organisatie. Dit stappenplan ziet er als volgt uit:

Kosten EPR op basis van traditioneel afwachten
en nesten verwijderen in relatie tot IPM-T®

Kijk voor onze productbladen op www.nationalebomenbank.nl

vr = veiligheidsrisico

or = overlast

qo = quarantaine organisme

*gebaseerd op 20.000 eiken

1. Onderscheiden: bepaal de hoofd en bijziekten/plagen voor uw gebied op basis van
het risicospectrum, zie tabel risicospectrum
2. Registreren: Registreer uw ziekten en plagen in een ordelijke database (exacte locaties,
vermeld prioritering, status afhandeling)
3. Analyseren: Analyseer waar de problemen zich voordoen (wat wel/niet direct behandelen)
4. Systematiseren: Leg de werkwijzen vast in protocollen, evalueer en continueer
5. Standaardiseren: borg de nieuwe norm in de organisatie en maak een meerjarenplan

400.000

di

tio

ne

el

300.000

200.000

tra

Versnippering, ad-hoc beleid, onoverzichtelijk beheer, onvoldoende kennis, overbodig ingrijpen, geen overzicht, slechte beheerkeuzen en hoge kosten moet worden voorkomen. IPM-T®
is een methode om dat te bereiken. Deze kwaliteitsmethode leidt tot:
• Voldoen aan de zorgplicht voor volksgezondheid en veiligheid
• Kostenreductie
• Reductie milieubelasting
• Kwaliteitsverbetering
• Verhogen van de veiligheid van bewoners
• Klachtenafname
• Een heldere en duidelijke structuur voor iedereen

vg = volksgezondheid
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IPM-T®
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