Regelgeving

Bacterievuur verliest
status maar strijd gaat door
Bacterievuur verloor sinds 14 december zijn Europese
quarantainestatus. Toch blijven de bufferzones rond
percelen waarop plantmateriaal van bacterievuurwaardplanten geteeld wordt, bestaan.
Miet Poppe , consulent AVBS
Strijd tegen bacterievuur blijft
belangrijk
Doordat bacterievuur reeds ruim
verspreid is in Europa, is het niet
langer meer te verdedigen als Europees quarantaineorganisme. Met de
publicatie van de nieuwe plantengezondheidswetgeving, heeft bacterievuur daarom zijn quarantainestatus
verloren. Toch blijft het hierboven
vernoemde principe van bufferzones
bestaan om de export naar bepaalde
gebieden niet in het gedrang te brengen. Veel belangrijke exportlanden
hanteren nog steeds strenge eisen
voor bacterievuurgevoelig plantmateriaal.
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FAVV draagt de kosten

Dankzij een herenakkoord tussen
FAVV en de sector is overeengekomen
dat FAVV de kosten voor het onderhoud van de bufferzones op zich
neemt. De teler bespaart hierdoor
245 euro/ha ‘zona protecta’-perceel
(ZP). AVBS vraagt de telers weldoordachte beslissingen te nemen - in het
belang van andere telers die ook in
deze zones percelen hebben - om zo
de overeenkomst met FAVV te kunnen
behouden.
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Kwekers die waardplanten van bacterievuur kweken en deze willen verzenden naar specifieke beschermde
gebieden, moeten jaarlijks percelen
aangeven waarop waardplanten
staan. Belangrijke beschermde gebieden binnen Europa zijn het Verenigd
Koninkrijk, Finland, Corsica, grote
delen van Spanje en Italië, enz... . Als
er percelen wijzigen ten opzichte van
het jaar voordien, dient dit vóór eind
januari doorgegeven te worden aan
FAVV. Het is belangrijk goed te overwegen of er voor een specifiek perceel een aanvraag moet ingediend
worden. Ook percelen die reeds in een
bufferzone liggen, moeten in vraag
gesteld worden. In het teeltjaar 2019

werden 50 percelen ingezonden waar
uiteindelijk geen bacterievuurwaardplanten op geteeld werden. Dat is een
onnodige belasting van de controlediensten met verlies van kostbare tijd
en middelen.

AV

Welk perceel wel en welk perceel
niet (meer)?

Blijf waakzaam
AVBS en Groen Groeien raden aan om
zo weinig mogelijk waardplanten in de
buurt van boomgaarden en kwekerijen aan te planten. Door het verlies
van de quarantainestatus is er namelijk ook geen wettelijke basis meer
om besmette waardplanten in de
nabijheid van een perceel te laten
vernietigen. Het is nu nog meer de
verantwoordelijkheid van de professionele sector om waakzaam te zijn. n

Aanvragen voor wijzigingen moeten
ten laatste op 29 januari 2020
worden doorgegeven aan AVBSconsulent Miet Poppe (miet.poppe@
avbs.be). Op 30 januari 2020 moeten
alle wijzigingen officieel worden
doorgegeven aan FAVV.
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