Protocol NAK
Ingangscontrole PSTVd kweekmateriaal aardappel
Gebaseerd op het Compartimenteringsprotocol aardappelkweekbedrijf van de NVWA
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1. Begrippen
Ingebracht kweekmateriaal: nieuwe bronnen van veredelingsmateriaal (rassen, geniteurs,
zaailingen, vrijgegeven accessies uit genenbanken of zaden van 2013 of ouder).
Batch: groep planten geteeld uit zaden, knollen, stekken of in vitro materiaal, die als geheel
en gelijktijdig de procedure van de ingangscontrole doorloopt.
Plant: plant met 1 of meer stengels die geteeld is uit 1 botanisch zaad, 1 knol(deel), 1
bewortelde stek of 1 afgeharde vitroplant.
Kasmaterialen: alle verplaatsbare materialen die voor de teelt tijdens de ingangscontrole
worden gebruikt.

2. Doel en toepassing
2.1 Doel
De ingangscontrole is bedoeld om aardappelverdelingsprogramma’s te vrijwaren van besmetting
van PSTVd en de maatregelen beperkt te houden tot het ingebrachte kweekmateriaal dat onder
dit regime valt. De ingangscontrole moet borgen, dat als een besmetting wordt vastgesteld, geen
andere materiaal dan het ingebrachte kweekmateriaal besmet kan zijn geraakt.
2.2 Toepassing
De ingangscontrole is vrijwillig. Een bedrijf bepaalt zelf welk materiaal behorend tot de genus
Solanum in de ingangscontrole wordt opgenomen en welke toetsen er worden uitgevoerd (door
bedrijf zelf of uitbesteed, bijvoorbeeld aan de NAK). De erkenning betekent, dat bij een vondst
van PSTVd de maatregelen (vernietiging etc.) beperkt blijven tot het ingebrachte kweekmateriaal
in de ingangscontrole en de geconditioneerde ruimte (kascompartiment). Voorwaarde is, dat
voldaan is aan de eisen van dit protocol, geen - niet te corrigeren - kritieke tekortkomingen
tijdens het toezicht zijn vastgesteld en dat bij een beoordeling achteraf geen risico’s voor
verspreiding zijn vastgesteld.
3. Registratie en melding activiteiten
3.1 Registratie
Een bedrijf dient voor de ingangscontrole zich te laten registreren bij de NAK (naam bedrijf, adres
locatie en de verantwoordelijke contactpersoon). Het bedrijf dient te beschikken over geschikte
kasfaciliteiten/ ruimten en eigen protocollen en voorschriften, zoals in dit protocol nader zijn
omschreven. De NAK beoordeelt door middel van een bedrijfsbezoek of wordt voldaan aan de in
dit protocol gestelde eisen, waarna definitieve registratie volgt.
3.2 Melding activiteiten
Een geregistreerd bedrijf meldt aan de toezichthoudende instantie NAK bij het begin van elk
kalenderjaar met verwachte inbreng van materiaal en verwachtte verblijfsduur.
3.3 Protocollen en voorschriften
Het bedrijf dient te beschikken over eigen voorschriften/ protocollen voor ontvangst, opslag/
bewaring, codering/ waarborging identiteit, hygiënemaatregelen, gewasverzorging, certificering,
afvoer en vernietiging.
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4. Ontvangst, teelt en in vitro
4.1 Ontvangst
Het materiaal (zaden, stekken of knollen) dient direct bij ontvangst te worden opgeslagen in een
ontvangstfust (afsluitbare kisten, kasten, kratten, bakken etc. met ventilatieopeningen en van hard
materiaal) of direct te worden geplaatst in de ruimte (kascompartiment) van de ingangscontrole.
Het ontvangstfust kan ook tijdelijk worden opgeslagen in een bewaarcel die voldoet aan de
voorwaarden voor ruimten genoemd onder 4.2.
Het is toegestaan om kweekmateriaal van EU herkomst in de ingangscontrole te brengen. Het
advies is om alleen materiaal in te brengen, dat voorzien is van een plantenpaspoort.
4.2 Teelt
De teelt van het kweekmateriaal is batchgewijs. Het betreft de teelt van:
 planten uit zaad
 planten uit knollen (1 plant per pot)
 planten uit stekken
 in vitro materiaal
De teelt dient plaats te vinden in een geconditioneerde ruimte/compartiment. Dit houdt in, dat:
 de ruimte omschreven is en op een plattegrond is ingetekend;
 de ruimte bestaat uit een permanente structuur van wanden en dak op een permanente
fundering (van toepassing voor kascompartiment en bewaarcellen) waarin de batch fysiek
gescheiden van en zonder contact met ander materiaal kan worden gehouden;
 de ruimte onderdeel is van een groter geheel (bijvoorbeeld kascompartiment is onderdeel
van kas). Indien dit niet het geval is betreding alleen via een sluis mogelijk.
 de ruimte afsluitbaar is en wordt afgesloten tijdens de periode van de ingangscontrole;
 de ruimte alleen toegankelijk is voor de bevoegde personen;
 bij de toegang (deur) van de ruimte een identiteitskenmerk of aanduiding is aangebracht
(uniek nummer, letter of code) die aangeeft of verwijst naar interne documenten waaruit
blijkt, dat het om ingangscontrole kweekmateriaal gaat met daarbij de contactgegevens
(telefoonnummer) van de verantwoordelijke medewerkers en/of biologisch
veiligheidsfunctionaris (BVF);
 bij de toegang van de ruimte een biohazard pictogram is aangebracht;
 geen gebruik van oppervlaktewater;
 watergift zonder retourwater plaatsvindt (indien toch sprake is van retourwater dan alleen
recirculeren na behandeling met gevalideerde methoden);
 gereedschappen, materialen, werkkleding (overall) etc. in de ruimte blijven gedurende de
periode van de ingangscontrole of bij verwijdering te worden ontsmet of
vernietigd/afgevoerd;
 bij werkzaamheden aan planten worden altijd vinyl disposable handschoenen gebruikt (bij
gebruik van telefoon uitdoen);
 in de ruimten niet wordt gegeten, gedronken of gerookt;
 bij het betreden van de ruimten en tijdens werkzaamheden wordt er wordt passende
beschermende kleding gedragen (stofjas met lange mouwen of bij teelt op de vloer een
overall). Deze kleding wordt na afloop van de werkzaamheden in de werkruimte
achtergelaten of afgevoerd met afval(disposable). Schoeisel wordt ontsmet of er wordt
gewerkt met diposable overschoenen;
 planten (wortels) in potten geen contact kunnen hebben met de volle grond;
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er instructies aanwezig zijn voor bestrijding van plagen (insecten, tripsen, luizen en
mijten);
hygiënevoorschriften moeten aanwezig en zijn gebaseerd op een risicoanalyse op
mogelijke verspreiding (overdracht) van PSTVd met activiteiten tijdens de ingangscontrole
(zoals oppotten, gewasverzorging);
zaailingen, planten, stekken en knollen, knoldelen, oogbollen etc. blijven in de ruimte
totdat de laatste uitslag van de PSTVd toets bekend is. Restanten van knollen kunnen
ook worden teruggeplaatst in het ontvangstfust. Vroegtijdig en ziek materiaal dient te
worden verwijderd in afgesloten plastic zakken voor een fytosanitair veilige wijze.
na de periode van de ingangscontrole dient al het plantmateriaal en plantenresten en
groeimedium te worden verwijderd. Daarna kan een nieuwe batch worden ingebracht.

4.3 In-vitro materiaal
Voor het eventueel in vitro houden van materiaal dat in vitro is aangeleverd, dient het bedrijf te
beschikken over faciliteiten (o.a. kasten, ruimten) die geschikt zijn voor steriele weefselkweek.
Het materiaal dient onder steriele omstandigheden te worden opgeslagen in afgesloten ruimten of
compartimenten. Bewerking en behandelingen van het materiaal dienen onder steriele
omstandigheden te worden verricht.
Voor het snijden gebruikte gereedschappen (pincetten, mesjes, snijplankjes etc.) worden alleen
voor ingangscontrole gebruikt (gelabeld voor ingangscontrole) of ontsmet met geschikte
methoden (eventueel nader te beschrijven).
Het in vitro geproduceerde materiaal kan worden ingebracht in de ruimte van de ingangscontrole.
4.4 PSTVd-toets
Het bedrijf kan in eigen beheer of de toets uitbesteden (bijvoorbeeld aan de NAK). De keuze van
de toets (Pospi-totaal en/of specifiek PSTVd) is een verantwoordelijkheid van het bedrijf.
5. Administratie
Het bedrijf dient een goede sluitende en inzichtelijke administratie te voeren, waaruit de identiteit
blijkt en waarin bewerkingen en behandelingen van het materiaal, zoals ontvangst, opslag,
bewaring, monstername voor onderzoek, verwijdering materiaal, snijden, uitplanten,
teelthandelingen, bevoegde personen en vrijgave zijn vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in
logboeken. Gedurende het gehele productieproces dient de identiteit van het materiaal te zijn
gewaarborgd door middel van een deugdelijke en visueel herkenbare labeling.
6. Vrijgave materiaal en maatregelen bij besmetting
Het materiaal, dat in de ingangscontrole wordt gebracht heeft een verkeersvrije status. Bij een
negatieve uitslag van de PSTVd toets(en) kan de batch en alle restanten uit de ruimte of
ontvangstfust worden vrijgegeven door de daartoe bevoegde medewerker. Een positieve uitslag
van het onderzoek dient direct te worden gemeld aan de NVWA. Maatregelen en toezicht vinden
plaats door de NVWA. Al het materiaal (de batch) dat zich in de ingangscontrole bevindt wordt
afgevoerd en vernietigd volgens door de NVWA aanwijzingen.
7. Toezicht
De NAK voert toezicht uit op de productie door middel van een audit. Bij de eerste registratie
vindt een beoordeling plaats van de faciliteiten en ruimten en bedrijfseigen voorschriften,
instructies, procedures en protocollen. Daarna vindt minimaal één keer per jaar een audit plaats
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na de melding van ingangscontrole aan het begin van het kalenderjaar. Het bedrijf kan meerdere
batches per kalenderjaar in de ingangscontrole brengen.
Het bedrijf ontvangt een rapportage van de audit. Bij geen kritieke tekortkomingen blijven in
principe bij een positieve uitslag de maatregelen beperkt tot het ingebrachte kweekmateriaal en
de ruimten gebruikt voor de ingangscontrole.
Indien het bedrijf al geregistreerd is in het kader van de aanwijzing In vitrovermeerdering van
pootaardappelen (PA-01) voldoet het daarmee automatisch aan dit protocol voor wat betreft het
onderdeel in vitro materiaal. De opslag van het in-vitro materiaal voor ingangscontrole kan wel
nog in de audit worden meegenomen.
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Bijlage: Richtlijnen voor in-vitro kweekmateriaal voor ingangscontrole

Richtlijnen voor het in-vitro brengen en houden in het laboratorium voor de ingangscontrole. Deze
zijn deels gebaseerd op VMT/VPT richtlijnen (fysische inperking categorie ML-I en PL
werkruimte).
1. Inrichtingsvoorschriften
Ruimte
a. de werkruimte bestaat uit een permanente structuur, waarvan de werkoppervlakten, vloeren,
wanden en deuren zijn afgewerkt met niet absorberend materiaal, en waarvan de
werkoppervlakte bestand zijn tegen water, desinfecteermiddelen en ontsmettingsreagentia en
gemakkelijk zijn schoon te maken
b. de werkruimte wordt betreden via een deur die is voorzien van namen en
telefoonnummers van ten minste één voor de ruimte verantwoordelijk persoon.
Uitrusting
c.
d.
e.
f.

een autoclaaf is aanwezig op de locatie
een wastafel en een dispenser voorzien van zeep zijn aanwezig in de werkruimte
in de werkruimte is een aparte kapstok voor werkkleding aanwezig
apparatuur is in deugdelijke staat

2. Werkvoorschriften
Algemeen
a. de werkruimte wordt schoon en netjes gehouden;
b. eten, drinken, roken, het aanwezig hebben van eet- of drinkgerei, het aanbrengen van
cosmetica en het opslaan van voedsel en dranken in de werkruimte zijn verboden;
c. pipetteren met de mond is verboden;
d. ongedierte mag niet aanwezig zijn;
e. na besmetting worden besmette oppervlakten direct gedesinfecteerd;
f. door morsen van of ongevallen met quarantaine organismen besmette kleding wordt voor
het wassen gesteriliseerd of gedesinfecteerd;
g. persoonlijke bezittingen waaronder kleding die niet gedragen wordt, worden buiten de
werkruimte opgeborgen.
Tijdens werkzaamheden
h. tijdens de werkzaamheden zijn de deuren en de ramen van de werkruimte gesloten;
i. er wordt passende beschermende kleding gedragen. Deze kleding wordt na afloop van de
werkzaamheden in de werkruimte achtergelaten;
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Beëindigen werkzaamheden
j. de werkoppervlakten worden gedesinfecteerd aan het eind van de werkzaamheden en aan
het einde van iedere werkdag;
k. bij het verlaten van de werkruimte worden de handen gewassen met zeep;
Afval en besmet materiaal
l. al het biologische afval en besmet materiaal wordt verzameld in breukvaste, lekdichte
containers die gesloten kunnen worden en wordt geïnactiveerd (gesteriliseerd of
gedecontamineerd) voordat men zich ervan ontdoet.
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