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plantaardige producten in België
Unie. Recent zijn hier enkele regels gewijzigd
ë en in
n de Europese U
en werd de ‘handleiding plantenpaspoort’
spoort’
ort’ op de website
webs van FAVV aangepast. Het is van groot
belang deze lijsten aI te drukken en bijj de hand te houden
houden. Het is onPogelijk oP alle speciʖeke
informatie in dit artikel te vatten maar we
enkele belangrijke wijzigingen toe.
e lichten
hten alvast enk
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Nele Lauwers, consulent boomkwekerij

Beschermde gebieden
Er zijn Zijzigingen gebeurd in de
indeling van de bescKermde gebieden
en Kun omscKrijving 'it KeeIt gevolgen voor /ijst 1 paspoortplicKtige
planten en plantaardige producten van
oorsprong uit de E8 en /ijst 2 landen
met een bescKermd gebied en de
eisen per gebied van KooIdstuk ,9

10

e belang
ang+ierbij geven Ze alvast enkele
belangrijke Zijzigingen
• Een ZP-plantenpaspoort is verplicKt
cKt
voor Platanus naar Ket 9erenigd
.oninkrijk omZille van de platanensterIte Omdat dit plantenpatKogeen
niet voorkomt in %elgi is Kandel
mogelijk maar moeten de planten
voorzien zijn van een ZP-plantenpaspoort met ZP-code Ɋc01ɋ

aa de Zaardplantenlijst 'e Jugaan
is toegevoegd aan de
lans ailantifolia
ailan
ailant
Zaardplantenlijst van de EssenpracKtZaardplante
Zaardplanten
niet voorkomt in de E8
k
kever
die nog
og n
'aarom
deze plant bescKikken
Daar
arom
om moet dez
d
over
I\tosanitair certiʖcaat met
ver een f\tosanitair
bijzondere
de andere kant
ondere
onder
e eisen $an d
geldt deze voorZaarde nie
niet meer voor
n
de Ulmuss Parvifolia die van
v de Zaardplantenlijst voor EssenpracKtkever
Ess
Esse
gescKrapt Zerd
'e Zaardplantenlijst
d D
voor ‘citrus greening bacteriumɋ Zerd
gevoelig uitgebreid 'e bijzondere
eisen voor coniIerenKout in kader van
de dennennematode Bursaphelenchus
xylophilus zijn niet meer van toepassing voor invoer van Taxus en Thuja
De invoer van in-vitro materiaal van
kruidacKtige soorten gevoelig voor
bepaalde mineervliegen en tabaksZittevlieg zou dan Zeer vergemakkelijken %ij de invoer van Dendranthema,
Dianthus en Pelargonium moet de optie
‘afkomstig van een ziektevrij gebied’
vermeld zijn
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Quercus
Operatoren die voor opplant bestemde
Quercusplanten andere dan Q. suber
verstXren naar Ket 9erenigd .oninNriMN
oI ,erland dienen dit ten laatste 1 ZeeN
vóór de verzending en ten laatste
op 15 juli van dat jaar aan de PCE te
melden 'eze Quercusplanten moeten
altijd vergezeld zijn van een ZP-plantenpaspoort ooN als ze bestemd zijn
voor de eindgebruiNer om aIZezigKeid
van de eikenprocessierups te garanderen

• Een ZP-plantenpaspoort is verplicKt
voor Castanea naar Portugal omZille van de .astanjegalZesp die niet
voorkomt in %elgi 'e code voorzien op Ket ZP-plantenpaspoort is
Ɋc02ɋ
• Castanea mag niet meer verstuurd
Zorden naar 7sjecKi ,erland ZZeden en 9. omdat %elgi niet vrij is
van de scKimmelziekte ɊCryphonectria parasiticaɋ
Waardplantenlijst
'aarnaast zijn er enkele Zijzigingen
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sanitair certiʖcaat verplicKt voor de
Zaardplanten Zaaronder Betula
Tenslotte zijn knollen van Dahlia en
bollen van Lilium vanaf Keden ook onderZorpen aan een plantenpaspoort
bij verKandeling van planten bestemd
voor opplant
De volledige Kandleiding is na te lezen
op de Zebsite van )$VV -! publicaties
-! tKematiscKe publicaties -! plantenpaspoort Q

Export naar...

In de tabel Kierboven
Kie
Kierbo
staan de meldinge die de laatste maanden
gen
m
bij )$VV
toekZamen
Zamen Wil je mee
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Planten die vanuit %elgi ge[porteerd
Zorden naar een land buiten Europa,
moeten voldoen aan de f\
f\tosanitaire
eisen van dat land Op Ket f\tosanitair
f\
certiʖcaat, dat de
begeleidt,
e planten
pl
be
bege
moet in Ket vak ‘aanvullende ver
verklaring’ de speciʖeke
ʖeke bijkomende
bijkomen
informatie met
et betrekking
rekking tot ger
gereglementeerde scKadelijke
cKadelijke
ke organismen
nisme
vermeld staan +et is niet
et steeds
eenvoudig om deze informatie
formatie
tie te kenk
nen en bovendien kan deze
ze onderKevig
zijn aan Zijzigingen in de Zetgeving
etgeving
etgeving
De W7O-landen zijn daarom verplicKt
erplicKt
om alle Zijzigingen in Kun f\tosanitair
nitair
itair
beleid, die mogelijk impact kunnen
Kebben op de Kandel, te communiceren aan de andere W7O-landen

Nele Lauwers, consulent boomkwekerij

tact op met 1ele/auZers#avbsbe
Algemene informatie over export naar
derde landen vind je op ZZZfavvbe -!
export naar derde landen Q

lijst van gereguleerde organismen

aanpassing f\tosanitair beleid

potgrondsubstraat
aarde, grond, zand of gelijkaardig
aardbeiplanten
invasieve planten
lijst van gereguleerde organismen
lijst van Tuarantaine organismen
lijst van Tuarantaine organismen

Wijzigingen met betrekking tot...

EXPORT NAAR LANDEN BUITEN EUROPA

Andere
%ij invoer van planten van buiten de
E8 is Ket bovendien belangrijk om
te Zeten dat de %erkenpracKtkever
Agrilus anxius die nog niet aanZezig
is in de EU, als organisme gereglementeerd is +ierdoor is een f\to-

