BESMETTE ZONE

BESMET BEDRIJF
VERDACHTE ZONE

Vastlegging zone

Alle planten 15m voor en 15m achter de stengels van de
besmette plant, aan weerszijde van de teeltgoot. Indien
meerdere planten verspreid over één goot besmet zijn, is de
besmette zone de volledige goot en de goten links en rechts.

Onmiddelijke actie

Verwijder alle planten in de besmette zone. Deze worden
afgeknipt en enkele dagen ingedroogd.
De gedroogde planten worden verwijderd in een plastic zak.
Deze planten worden zo snel mogelijk afgevoerd van het
bedrijfsterrein en vernietigd.
Verwijder het substraat en de touwen in de besmette zone in
een plastic zak en ontsmet de druppelaars.
Draag beschermkledij bij het verwijderen van besmette
planten.

Bemonstering en visuele Informeer het personeel.
inspectie
Bemonster planten uit de besmette zone voor vernietiging. Zie
infoflyer voor het staalnameprotocol.
Verwittig andere bedrijven die in contact komen met het
bedrijf; verpakkers, veiling, afzetorganisatie, telersvereniging, …

ANDERE BEDRIJVEN
die rechtstreeks in contact komen met de besmette of
verdachte zone
Alle afdelingen van het bedrijf die niet zijn afgescheiden van de Teeltbedrijven die rechtstreeks contact hebben met de
besmette zone door middel van een hygiënesluis, gescheiden besmette zone via planten en/of vruchten.
personeel en afzonderlijk materiaal of deze afdelingen waar
Teeltbedrijven die tomaten verpakken van de besmette of
materiaal niet ontsmet werd en wordt en personeel geen
verdachte zone.
aparte beschermkledij droeg en draagt na aanwezigheid in de Teeltbedrijven die niet-ontsmet materiaal (bv fust) uitwisselen
besmette zone.
met de besmette of verdachte zone.
-

-

Informeer het personeel, organiseer regelmatige monitoring.

Informeer het personeel, organiseer regelmatige monitoring

Meld afwijkende planten aan praktijkcentra en laat deze indien Meld afwijkende planten aan praktijkcentra en laat deze indien
nodig analyseren.
nodig analyseren.
Bemonster tweemaandelijks planten net buiten de besmette
zone in de werkrichting. Zie infoflyer voor correcte staalname.
Neem tweemaandelijks 1 mengstaal over de totale
oppervlakte. Zie infoflyer voor het staalnameprotocol.
Tweemaandelijks visuele inspectie door de praktijkcentra.

BESMETTE ZONE
Toegang en
hygiënemaatregelen

BESMET BEDRIJF
VERDACHTE ZONE

-

De teelt is enkel toegankelijk via een hygiënesluis.
Informeer duidelijk over de hygiënemaatregelen.
Bij aankomst en voor het vertrek uit de verdachte zone handen
laten wassen met zeep en de juiste handontsmetting. Zie Q&A
voor werkende ontsmettingsmiddelen en hun gebruik.

ANDERE BEDRIJVEN
die rechtstreeks in contact komen met de besmette of
verdachte zone
-

Voorzie beschermkledij: bedrijfskledij of eenmalige
wegwerpoveralls, overlaarzen, handschoenen en haarkapjes.
Persoonlijke bezittingen blijven in het hygiënesluis.
Verpakking

-

Oogst in kartonnen dozen of kisten die via het EPS-circuit
nabehandeld (reiniging en ontsmetting) worden.

-

Gewaswerkzaamheden

-

Verwijder onkruidwaardplanten in de omgeving
Houd steeds dezelfde werkrichting aan.
Onkruid en opschot worden met wegwerphandschoenen in een
plastic zak van het bedrijfsterrein verwijderd.
Ontsmet handen en materiaal bij de gewasverzorging.

Klein materiaal

Gebruikt materiaal wordt afgevoerd in een gesloten zak voor
vernietiging.

Zorg voor afzonderlijk materiaal dat binnen de verdachte zone kan blijven.
Klein materiaal wordt aan het einde van de teelt afgevoerd in
een gesloten zak voor vernietiging.

Groot materiaal

Reinig en ontsmet groot materiaal na gebruik in de besmette
zone. Zie Q&A voor werkende ontsmettingsmiddelen en hun
gebruik.

Zorg ervoor dat materiaal zoveel mogelijk binnen de verdachte zone kan blijven.
Groot materiaal wordt aan het einde van de teelt gereinigd en
ontsmet. Zie Q&A voor werkende ontsmettingsmiddelen en
hun gebruik.

Infrastructuur

Voorzie een voldoende lange teeltwissel (minimum 3 weken).
Zie Q&A voor het protocol van de teeltwissel.
Reinig en ontsmet de infrastructuur.

Drainwater

Ontsmet het drainwater met UV aan een dosis van 250mJ/cm². Ontsmet het drainwater met UV aan een dosis van 250mJ/cm². Bij andere ontsmettingstechnieken: analyseer het ontsmette
drainwater op aanwezigheid van ToBRFV.

Bewaking na teeltwissel Tweemaandelijkse opvolging met staalname door de
praktijkcentra gedurende 1 jaar.

Voorzie een voldoende lange teeltwissel (minimum 3 weken).
Zie Q&A voor het protocol van de teeltwissel.
Reinig en ontsmet de infrastructuur.

-

Bij andere ontsmettingstechnieken: analyseer het ontsmette
drainwater op aanwezigheid van ToBRFV.
Tweemaandelijkse opvolging lmet staalname door
praktijkcentra gedurende 1 jaar.

-

