AV

BS

BUFFERZONES VOOR BACTERIEVUUR
TERIEV
TERIEVU
EN ZP-PERCELEN
HERZIENING GRENZEN: REACTIE VOOR
OOR
OR 20 JAN
JANUARI 2016!
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FAVV herbeNijNt de grenzen van de bufferzones. Waar
aar a
al langer
anger
ger dan
da 2 jaar geen ZP-Sercelen
one ver
erN
Nlei n A
werden aangevraagd, daar zal FAVV de bufferzone
verNleinen.
Als de handel van Slanten Pet ZP
b2 SlantenSasSoort voor jouw bedrijf van belang
elang
lang is, Poet
Poet je nu naNijNen of de betroNNen Sercelen
en de nieuwe grens
g
vvan de bufferzone liggen. Bedoeling
nog steeds oS Pinstens 1 NiloPeter binnen
is oP de totale oSServlaNte van de bufferzones
verPinderen van 100 NPt naar 50 NPt en zo
ferzones
ones te verPinde
ver
een NostenbesSaring te realiseren.
Nele Lauwers, consulent boomkwekerij
kerij
Om planten te versturen naar de
beschermde gebieden voor bacterieriee
vuur (Erwinia amylovora) in de EU en
in Zwitserland, moet je
e aan bepaalde
voorwaarden voldoen
en vooraleer
raleer je de
d
noodzakelijke ZP-code
-code “b2” op het
plantenpaspoort
ortt mag aanbrengen. Ten
eerste moeten
n de planten afkomstig
af
zijn van een perceel
ceel
eel dat in een
ee bufferbuf
zone voor bacterievuur
is en
vuur gelegen
ge
ten tweede moet de ZP-controle
aanP-cont
gevraagd zijn en moet er uit de bijhoudende controles gebleken zijn dat het
perceel aan de ZP-eisen beantwoordt.
De percelen moeten bovendien op een
afstand van minstens 1 kilometer van
de grens liggen.

Lijst 1 van Ho
Hoofdstuk IV) op de website
van
n FAVV.
FA IIndien de planten voldoen
DDQGHH
GH
DDQGHHLVHQYRRUDʗHYHULQJYDQ
gewone plantenpaspoorten, kunnen
gewo

ze vergezeld van een gewoon plantenpaspoort naar de rest van de EU
verzonden worden. U mag hierbij niets
invullen in de rubriek ZP.

1. Bufferzone tussen Brugge en Gent (groen: bufferzone 2015; rood: voorstel bufferzone 2016)

Ligt uw perceel niet in een bufferzone
of beantwoordt het niet aan de ZPeisen, dan is het VERBODEN om bacterievuurwaardplanten te verzenden
naar de betreffende landen of streken
zoals vermeld in de ‘handleiding plantenpaspoort’ (zie kolom “landen” van
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2. Bufferzone rond Wetteren en Oosterzele (groen: bufferzone 2015; rood: voorstel bufferzone 2016)

Naar een kleinere oppervlakte in
2016
De herziening van de grenzen heeft
twee oorzaken. Enerzijds zijn er de
budgettaire beperkingen waarmee
FAVV geconfronteerd wordt. Boerenbond en AVBS hebben er steeds voor
gepleit dat dit geen extra kosten voor
land- en tuinbouwers met zich mag
meebrengen! Maar FAVV heeft vastgesteld dat er in bepaalde delen van de
bufferzones al vele jaren geen ZPpercelen meer worden aangevraagd
en dat de afbakening op sommige
plaatsen dus onnodig ruim is. Daarom
heeft men recent op basis van de
aangevraagde ZP-percelen in 2014 en
2015 een nieuwe afbakening gemaakt
dat nu als voorstel dient. Op de drie
afbeeldingen kan je de voornaamste
ste
aanpassing van de grenzen zien.
n. Eind
januari worden de opmerkingen
ngen van
de sector verwacht en de nieuwe
e kaart
ka
van bufferzones zal vanaf
naf april
pril 2016
van kracht zijn. Q

Afbeelding 3: bufferzone rond Begijnendijk (groen: bufferzone
one 2015; rood: voorstel bu
bufferzone 2016)
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Evaluatie 2015
In 2015 bedroeg de totale oppervlakte
1089,4 km². Van de 188 aangevraagde
ZP-percelen (717,76 ha) in 2015 werden er 172 (of 622,38 ha) goedgekeurd.
Dit komt neer op 16 percelen die
uitgesloten werden. De voornaamste
reden (9 keer) hiervoor was dat het
perceel nog niet in een bufferzone gelegen was het jaar voordien (in 2014).
Een correcte en tijdige afbakening is
dus van belang om te voldoen aan de
voorwaarde dat een perceel 2 jaar in
de bufferzone moet liggen. Daarnaast
waren er ook nog afwijzingen omdat
er een besmetting was in de zone van
500 m rond het perceel (4 keer) of dat
een besmetting aanwezig was op het
perceel zelf (1 keer).

Opmerking bij de nieuwe begrenOpmerkingen
Opme
zing
g moeten
m
mo
ten laatste op 20 januari e.
e.k. worden doorgegeven aan
AVBS-consulent boomkwekerij Nele
AV

Lauwers (Nele.Lauwers@avbs.be)
of maak een afspraak met Nele op
maandag 25 januari tussen 15u en 16u
of tussen 20u en 22u (op het PCS).

LIJST VAN
N BESCHER
BESCHERMDE GEBIEDEN VOOR BACTERIEVUUR
• Ierland met uitzondering
zondering van de stad
Galway
• Groot-Brittannië: Noord-Ierland, eiland
Man, Kanaaleilanden
• Corsica
• Italië: Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna (de
provincies Parma en Piacenza); FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia
(met uitzondering van de provincies
Mantova en Sondrio), Marche, Molise,
Piemonte, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (met uitzondering van de provincies Rovigo en Venezia,
de gemeenten Castelbaldo, Barbona,
Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi in de provincie Padova
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•
•
•
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en het gebied ten zuiden van autoweg A4
in de provincie Verona)
Gans Spanje met uitzondering van de
autonome gemeenschappen Aragón,
Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra en La Rioja, de
provincie Guipuzcoa (Baskenland), de comarcas L’Alt Vinalopó en El Vinalopó Mitjà
in de provincie Alicante en de gemeenten
Alborache en Turís in de provincie Valencia (Communidad Valenciana)),
Portugal inclusief Azoren en Madeira
Zwitserland: Valais
Finland
Estland
Letland

• Litouwen met uitzondering van de
JHPHHQWHQ%DEWDLHQ.ÙGDLQLDL UHJLR
Kaunas)
• Slovenië met uitzondering van de regio's
Gorenjska, Koroška, Notranjska en MariERUHQGHJHPHHQWHQ/HQGDYDHQ5HQÏH
Vogrsko (ten zuiden van de autoweg H4)
• Slovakije met uitzondering van de
JHPHHQWHQ%ODKRY£ÎHQNRYFH+RUQ«
0¿WR2NRÏ7RSROɋQ¯N\HQ7UKRY£+UDGVN£
(district Dunajská Streda), Hronovce en
+URQVN«.OɋDÏDQ\ GLVWULFW/HYLFH 'YRU\
QDGĿLWDYRX GLVWULFW1RY«=£PVN\ 9HOɋN«
5LSĊDQ\ GLVWULFW7RSROɋÏDQ\ 0£OLQHF
GLVWULFW3ROW£U +UKRY GLVWULFW5RŀĊDYD 
.D]LP¯U/XK\ĊD0DO¿+RUHģ6Y¦WXģHHQ
Zatín (district Trebišov)
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