Ga na of je ZP-paspoorten nodig hebt!
Sinds 14 december 2019 is de nieuwe Europese plantgezondheidsregelgeving in werking.
Als gevolg van deze regelgeving kan een ZP-paspoort (Zona Protecta) bij handel belangrijker worden. Tijdig bijkomende controles aanvragen is cruciaal.

Miet Poppe, consulent AVBS

In de nieuwe regelgeving zijn verschillende
categorieën organismen aangeduid: quarantaineorganismen, RNQP-organismen en ZP-organismen. De statussen quarantaine en ZP waren
al gekend uit de vorige wetgeving; RNQP is
nieuwe
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Voor RNQP–organismen (Regulated Non Quarantaine Pests) is de regelgeving op EU–grondgebied minder streng dan voor quarantaineorganismen. Om verspreiding te voorkomen wil
men dat het uitgangsmateriaal bepaalde
drempelwaarden niet overschrijdt. Een regulier
plantenpaspoort verklaart dat planten vrij zijn
van quarantaineorganismen en voldoen aan de
drempelwaarden voor RNQP–organismen.
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Verschillende categorieën plaagorganismen

Strenger voor beschermde gebieden
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Vervolgens zijn er organismen waar bepaalde
gebieden binnen de EU nog vrij van zijn en dat
ook zo willen houden. Binnen die beschermde
gebieden, de zogenaamde zona protecta of kort
gezegd ZP, gelden er strengere eisen voor
plantaardig materiaal van waardplanten. Een
ZP–paspoort is nodig voor de handel van plantenmateriaal
naar die voorop bepaalde beschermde gebieden.

Ten slotte zijn er nog de niet-gereglementeerde organismen. Van deze is gekend dat ze voorkomen op het Europese grondgebied. Ze hebben geen van bovenstaande
statussen. Ze zijn dus niet gereguleerd maar kunnen uiteraard wel schade aanbrengen in en op het gewas.

Vraag tijdig een ZP–paspoort aan
Een ZP–quarantaineorganisme kan een rol spelen in de
handel van waardplanten naar bepaalde beschermde
gebieden. De waardplanten moeten bij verkoop namelijk
vergezeld zijn van een ZP–paspoort. Dit paspoort heeft
hetzelfde uitzicht van een normaal plantenpaspoort maar
met een extra vermelding van het organisme waarvoor een
ZP–paspoort wordt afgeleverd. Alvorens een ZP–paspoort
mag afgeleverd worden, moet het FAVV dikwijls extra (veld)
controles uitvoeren, vaak tijdens het groeiseizoen. Vraag
dus die controles tijdig aan!

Overleggen
Voor handelaars is het belangrijk dat leveranciers van
teeltmateriaal de juiste controles kunnen voorleggen om
export naar andere EU–landen mogelijk te maken. Kweker
en handelaar gaan het best tijdig in overleg om na te gaan
of extra controles voor een ZP–paspoort noodzakelijk zijn.
Let op: ook de op het ZP-paspoort te vermelden codes zijn
veranderd! Deze bestaan nu uit de EPPO-code voor het
betrokken organisme. Voor bacterievuur is dat dus voortaan “ERWIAM” in plaats van “b2”.

Lijst van planten
De lijst met planten waarvoor een ZP-paspoort nodig is,
vind je terug op www.avbs.be. Je kan ook contact opnemen
met de lokale controle-eenheid van FAVV. Voor eerstelijnsadvies kunnen AVBS-leden ook terecht bij consulent Miet
Poppe, 474/60.81.54 of miet.poppe@avbs.be. n
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