PLANTENPASPOORT VEREIST VOOR
ESDOORN, LAURIER, ROZEMARIJN,
LAVENDEL, … EN ZOVEEL MEER!
Om een halt toe te roepen aan de bacterieziekte Xylella fastidiosa heeft de EU bijkomende
maatregelen opgelegd. Elke lidstaat moet een noodplan opmaken, er komen
sensibiliseringsacties maar voor de siertelers is de paspoortverplichting voor handel een
belangrijke verandering. Bekijk de lijst van planten hieronder en neem contact met de provinciale
eenheid van FAVV indien je nog erkenning hebt voor plantenpaspoorten.
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Voor welke planten wordt een plantenpaspoort verplicht?
Binnenkort mogen alle waardplanten (zie lijst hieronder)
enkel worden verplaatst binnen de EU indien zij vergezeld
gaan van een plantenpaspoort. Het plantenpaspoort is
verplicht tot op niveau van de professionele eindgebruiker.
Deze lijst kan mogelijks nog uitgebreid worden indien er op
nog extra planten besmetting gevonden worden. De databank van de Europese Commissie waarin deze waardplanten opgenomen zijn, is beschikbaar op de volgende website:
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/
legislation/emergency_measures/index_en.htm
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link: www.favv.be/thematischepublicaties/Plantenpaspoort.
asp
Fytosanitaire noodmaatregelen tegen Xylella fastidiosa
In een recente omzendbrief vat FAVV alle noodmaatregelen
samen die van toepassing zijn voor Belgische operatoren
die planten gevoelig voor de bacterie Xylella fastidiosa produceren, invoeren en verhandelen. Je kan de omzendbrief
consulteren op de website van FAVV: www.favv-afsca.be/
plantaardigeproductie/omzendbrieven/default.asp
Lijst van waardplanten (update 3/2/2016) waarvoor je dus
een plantenpaspoort nodig hebt:

V Binnen de EU is Laurus nobilis één van die planten die vanaf 1 mei 2016

enkel maar verplaatst mogen worden indien vergezeld van een plantenpaspoort.
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1.Planten die besmet gevonden zijn met Xylella fastidiosa
subsp. multiplex
• Acer pseudoplatanus L.
• Artemisia arborescens L.
• Asparagus acutifolius L.
• Cistus monspeliensis L.
• Cistus salviifolius L.
• Coronilla valentina L.
• Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)
• Genista ephedroides DC.
• Hebe
• Lavandula angustifolia Mill.
• Lavandula dentata L.
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PCE Oost-Vlaanderen
Zuiderpoort - Blok B 10de verdieping
Gaston Crommenlaan 6 / 1000, B-9050 Gent
Tel. : + 32 9 210 13 00
Fax : + 32 9 210 13 20
E-mail : info.OVL@favv.be
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PCE Antwerpen
AMCA-gebouw, 6de verdieping
Italiëlei 4 Bus 18, B-2000 Antwerpen
twerpen
Tel. : + 32 3 202 27 11
Fax : + 32 3 202 27 90
E-mail : info.ANT@favv.be
avv.be

PCE Vlaams-Brabant
Bra
Greenhill campus
pus
Interleuvenlaan
venlaan 15 blok E ,
Researchpark
hpark Haasrode
Haasro 1515, B-3001 Leuven
Tel. : + 32 16 39 01 11
Fax : + 32 16
6 39
3 01 05
E-mail
E-m : info.VBR@favv.be
.VB
PCE Limb
Limburg
CORDA
ORD Campus
Kempische
Steenweg 297 bus 4, B-3500 Hasselt
Kem
Tel.
Te : + 32 11 26 39 84
Fax : + 32 11 26 39 85
E-mail : info.LIM@favv.be
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2.Planten die besmet gevonden zijn met Xylella fastidiosa
subsp. pauca
• Acacia saligna (Labill.) Wendl.
• Asparagus acutifolius L.
• Catharanthus
• Cistus creticus L.
•'RGRQDHDYLVFRVD-DFT
• Euphorbia terracina L.
• Grevillea juniperina L.
• Laurus nobilis L.
• Lavandula angustifolia Mill.
• Myrtus communis L.
• Myoporum insulare R. Br.
• Nerium oleander L.
• Olea europaea L.
• Polygala myrtifolia L.
• Prunus avium (L.) L.
• Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
• Rhamnus alaternus L.
•5RVPDULQXVRIʖFLQDOLV/
• Spartium junceum L.
• Vinca
• Westringia fruticosa (Willd.) Druce
• Westringia glabra L.

Contactgegevens provinciale controle eenheden (PCE)
FAVV:
PCE West-Vlaanderen
AIPM
Koning Albert I laan 122, B-8200 Brugge
Tel. : + 32 50 30 37 10
Fax : + 32 50 30 37 12
E-mail : info.WVL@favv.be
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• Lavandula stoechas L.
• Myrtus communis L.
• Pelargonium graveolens L'Hér
• Polygala myrtifolia L.
• Prunus cerasifera Ehrh.
• Quercus suber L.
•5RVD[ʗRULEXQGD
•5RVPDULQXVRIʖFLQDOLV/
• Spartium junceum L.

3.Planten die besmet gevonden zijn met verschillende
rschillende
chillende
subspecies Xylella fastidiosa
• Coffea

woensdag 6 april 2016
openingsuren: 16.30 u - 19.00 u
Locatie:
Lozen Boer-site
Beerveldse Baan 4 | 9080 Lochristi
Praktisch:
www.avbs.be | www.belgianplantfairs.be
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Beursthema:

PRODUCENTENBEURZEN
VOORJAAR 2016

Datum

Openingsuren

Thema

Woensdag 6 april 2016

16.30-19.00 u

Moederdag- en perkplanten

Woensdag 4 mei 2016

16.30-19.00 u

Woensdag 1 juni 2016

16.30-19.00 u

Fleurige nazomer
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