EU-LIJST VAN XYLELLA-PLANTEN UITGEBREID
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De Europese Commissie heeft de lijst met waardplanten die vatbaar zijn voor de bacterieziekte
Xylella fastidiosa uitgebreid. De lijst telt nu 70 soorten. Ook is een nieuw overzicht gemaakt van
alle regio’s en gemeenten in de Europese Unie waar Xylella fastidiosa is aangetroffen.
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landen ook beschouwd worden als gevoelig. Dit is de lijst van de zogenaamde
‘Nader omschreven planten’.
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De lijst bevat alle planten waarop in de
EU al Xylella is vastgesteld. Dit is de
zogenaamde lijst van ‘waardplanten.
Bijlage 1 van Uitvoeringsbesluit (EU)
2015/789 van de Commissie bevat nog
een langere lijst van planten die op basis
van onderzoek of meldingen van derde
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Paspoortplichtig
Vera Huyshauwer van FAVV- Directie
Plantenbescherming en Veiligheid van
de Plantaardige Productie bevestigt dat
planten die op deze lijst staan paspoortplichtig worden in de EU en operatoren
die deze planten telen of verhandelen
en nog niet over een erkenning planten-

paspoort beschikken, deze erkenning
moeten aanvragen om plantenpaspoorten te mogen afleveren. Erkende
bedrijven worden minstens eenmaal per
jaar gecontroleerd door het FAVV. Deze
lijst is Europees want er bestaan geen
nationale lijsten. Lidstaten of regio’s
kunnen ook geen soorten toevoegen op
de lijst.
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In het overzicht is per regio onderscheid
gemaakt naar 'afgebakende gebieden'
en 'geïnfecteerde gebieden'. Ook staat
in de lijst aangegeven welke subspecies
zijn gevonden. De ziekte is binnen de
Europese Unie onder andere vastgesteld in Italië, Frankrijk, Spanje en
Duitsland.

‘Waardplanten’ zijn paspoortplichtig
in de hele EU. ‘Nader omschreven
planten’ zijn paspoortplichtig als ze
uit een afgebakend gebied voor Xylella
komen. Ze mogen slechts een paspoort
krijgen als ze voldoen aan bijzondere
voorwaarden. Zowel de ontvanger als
de leverancier van dergelijke partijen
planten moeten de verplaatsing ervan
aan hun bevoegde overheid - in België
is dit FAVV - melden. Er zal binnenkort
een bijgewerkte versie van de Handleiding Plantenpaspoort op de website van
FAVV gepubliceerd worden. n

DE ACTUELE LIJST MET WAARDPLANTEN IN DE EU

Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus villosus Pourr.
Ficus carica L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)
Genista corsica (Loisel.) DC.
Genista ephedroides DC.
Hebe
Helichrysum italicum (Roth)
G. Don
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula dentata L.
Lavandula stoechas L.
Lavandula x allardii (syn.
Lavandula x heterophylla)
Lavandula x intermedia
Metrosideros excelsa Sol. ex
Gaertn.
Myrtus communis L.
Olea europaea L.
Pelargonium graveolens L'Hér
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Prunus cerasifera Ehrh.
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Waardplanten die gevoelig
zijn voor Xylella fastidiosa
subsp. fastidiosa
Cistus mospeliensis L.
Prunus avium L.
Streptocarpus
Erysimum
Vitis vinifera L.

Waardplanten die gevoelig
zijn voor Xylella fastidiosa
subsp. multiplex
Acacia dealbata Link
Acer pseudoplatanus L.
Anthyllis hermanniae L.
Artemisia arborescens L.
Asparagus acutifolius L.
Calicotome villosa (Poiret) Link
Cercis siliquastrum L.
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Coronilla valentina L. Ref. Ares
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Prunus domestica L.
Quercus suber L.
Rosa canina L.
Spartium junceum L.
Westringia fruticosa (Willd.)
Druce

Waardplanten gevoelig voor
Xylella fastidiosa subsp.
pauca
Acacia saligna (Labill.) Wendl
Asparagus acutifolius L.
Catharanthus
Chenopodium album L.
Cistus creticus L.
Dodonaea viscosa Jacq.
Eremophila maculata F. Muell.
Erigeron sumatrensis Retz.
Erigeron bonariensis L.
Euphorbia terracina L.
Grevillea juniperina L.
Heliotropium europaeum L.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula stoechas L.
Myrtus communis L.
Myoporum insulare R. Br.
Olea europaea L.
Pelargonium x fragrans
Phillyrea latifolia L.
Prunus avium (L.) L.
Rhamnus alaternus L.
Spartium junceum L.
Vinca
Westringia fruticosa (Willd.)
Druce
Westringia glabra L.

Waardplanten gevoelig voor
Xylella fastidiosa – ongeacht
de ondersoort
Coffea
Lavandula dentata L.
Nerium oleander L.
Polygala myrtifolia L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
Rosmarinus officinalis L.
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