
Paspoortplichtige gewassen met bijbehorende codes e.d. 1/1/2018                  

(Korte samenvatting van de volledige lijst, voor Opheusden van belang). 

Planten van Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 

Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 

Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., 

Pyrus L. en Sorbus L., bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden.                                                                                                           

Erwinia amylovora (Burr.) Bacterievuur Winsl. et al IIB b (2)  ZP-b2 

Quercus. Thaumatopoea processionea L. Eikenprocessierups IB a 

(5) ZP-a16 Ierland en het Verenigd Koninkrijk.                                                                                

Alle gewassen moeten vrij zijn van dit organisme, in de praktijk echter 

slechts van belang voor Quercus, m.u.v. Q. suber. Bomen < 2m hoogte: 

Afkomstig zijn van een kwekerij, en de bomen zijn geïnspecteerd op 

daarvoor geschikte momenten en dat er geen symptomen van de eiken-

processierups zijn waargenomen op de bomen op de plaats van 

productie sinds het begin van het laatste volledige groeiseizoen. Bomen 

> 2m hoogte: De locatie waarvan de bomen afkomstig zijn is gedurende 

het groeiseizoen geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van de 

eikenprocessierups en de directe omgeving van de kwekerij met bomen 

groter dan 2m (50 meter rondom de kwekerij) is geïnspecteerd en vrij 

bevonden van symptomen. Voor export naar het VK moeten de bomen 

worden gecontroleerd op eipaketten. Ingangsdatum: 1-1- 2018 

Planten van Platanus L., bestemd voor opplant, m.u.v. zaden, van 

oorsprong uit de Europese Unie of uit Armenië, de Verenigde Staten van 

Amerika of Zwitserland. Ceratocystis platani (J. M. Walther) Engelbr. & 

T.C. Harr IIA c (1) ZP-c01 Verenigd Koninkrijk en Ierland (t/m. 30-04-

2016) IVB (12.1). Bedrijf moet voorkomen in het hiervoor door de 

Naktuinbouw opgestelde register. Nieuw organisme. 

Planten van Populus L., bestemd voor opplant, m.u.v. zaden Hypoxylon 

mammatum (Wahl.) J Miller IIB c (3) ZP-c3 Ierland, Verenigd Koninkrijk 

(Noord-Ierland). Komt voor zover bekend niet in Nederland voor.  

Planten van Prunus L., bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. IIB b (3) 

ZP-b3 Verenigd Koninkrijk. Perceel moet vrij zijn bevonden gedurende 

het voorgaande groeiseizoen. Nieuw. Ingangsdatum: 1-1- 2018. 

Planten van Ulmus L., bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden Candidatus Phytoplasma ulmi II d (01) ZP-b01 Verenigd 

Koninkrijk IV B 8.1 Officiële verklaring dat sedert het begin van de laatste 

      



volledige vegetatiecyclus op de plaats van productie of in de 

onmiddellijke omgeving daarvan geen symptomen van „Candidatus 

Phytoplasma ulmi ” zijn waargenomen Komt voor zover bekend niet in 

Nederland voor. Nieuw. Ingangsdatum: 1-1- 2018 

Planten van Pinus L., bestemd voor opplant, met uitzondering van 

vruchten en zaden. Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) 

IIB a (10) ZP-a15.1 of ZP-conf * Verenigd Koninkrijk IV B 16.1 

Onverminderd de bepalingen die gelden voor de in bijlage III, deel A, 

punt 1, bijlage IV, deel A, rubriek I, punten 8.1, 8.2, 9 en 10, bijlage IV, 

deel A, rubriek II, punten 4 en 5, of bijlage IV, deel B, punten 7, 8, 9, 10, 

11, 12 en 16, bedoelde planten, een officiële verklaring dat: a) de planten 

permanent zijn geteeld op een plaats van productie in een land waar 

Thaumetopoea pityocamp a Denis & Schiffermüller voor zover bekend 

niet voorkomt; of b) de planten permanent zijn geteeld in een gebied dat 

door de nationale plantenziektekundige dienst overeenkomstig de 

desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij 

is bevonden van Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller; of 

c)de planten zijn geproduceerd in kwekerijen die samen met hun 

omgeving op basis van op daartoe geschikte tijdstippen uitgevoerde 

officiële controles en officiële onderzoeken vrij zijn verklaard van 

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller; of d) de planten 

permanent zijn geteeld op een terrein dat volledig fysiek beschermd is 

tegen het binnenbrengen van Thaumetopoea pityocampa Denis & 

Schiffermüller en dat zij op daartoe geschikte tijdstippen zijn 

gecontroleerd en vrij zijn bevonden van Thaumetopoea pityocampa 

Denis & Schiffermüller. Komt voor zover bekend niet in Nederland voor.  

Bedrijf teelt uitsluitend Pinus van NLherkomst; product voldoet aan de 

eisen. - Bedrijf teelt Pinus van niet-NL herkomst; bedrijfsinspectie in de 

periode juni-oktober. Indien Thaumetopoea pityocampa niet wordt 

aangetroffen, dan voldoet het product. Directe handel in Pinus uit andere 

Lidstaten (nog geen groeiseizoen in NL); planten moeten zijn voorzien 

van een paspoort met ZP-a10 uit het land van herkomst. Nieuw. 

Ingangsdatum: 1-1- 2018 

Planten van Larix Mill., bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden Cephalcia lariciphila (Klug.) IIB a (2) ZP-a3 of ZP-conf * Ierland, 

Verenigd Koninkrijk (N-IRL, eiland Man en Jersey) IVB (15) een officiële 

verklaring dat de planten zijn geteeld in kwekerijen en dat de plaats van 

productie vrij is van Cephalcia lariciphila (Klug.) Plaats van productie vrij 

van aantasting; geteeld in kwekerij (organisme kan (in de open lucht) in 

de kwekerij voorkomen. 

Planten van Castanea Mill., met uitzondering van planten in 



weefselcultuur, vruchten en zaden Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu IB 

a (1.2) ZP-a4.1 Ierland en het Verenigd Koninkrijk. IVB -33 Officiële 

verklaring dat de planten (Planten van Castanea Mill, bestemd voor 

opplant): a) permanent zijn geteeld op plaatsen van productie in landen 

waarvan bekend is dat Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu er niet 

voorkomt of b) permanent zijn geteeld in een gebied dat door de 

nationale plantenziektenkundige dienst overeenkomstig de 

desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij 

is bevonden van Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.of c) permanent 

geteeld zijn geteeld in een in kolom E van dit document genoemd 

beschermd gebieden. Dryocosmus kuriphilus komt voor in Nederland. Er 

zijn in Nederland geen gebieden die volgens de internationale normen 

vrij zijn bevonden van Dryocosmus kuriphilus. Voor in Nederland 

geteelde Castanea kan dus de code ZP-a4.1 niet worden afgegeven.   

Planten van Castanea Mill., bestemd voor opplant: Cryphonectria 

parasitica (Murrill.) Barr. IIB c (01) ZP-c02 Tsjechië, Ierland, Zweden en 

Verenigd Koninkrijk. IVB (19.1) Officiële verklaring dat de planten 

(Planten van Castanea Mill, bestemd voor opplant): a) permanent zijn 

geteeld op plaatsen van productie in landen waarvan bekend is dat 

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. er niet voorkomt of b) permanent 

zijn geteeld in een gebied dat door de nationale plantenziektenkundige 

dienst overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor 

fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Cryphonectria parasitica 

(Murrill.) Barr.of c) van oorsprong uit de in kolom E van dit document 

genoemde beschermde gebieden. Cryphonectria parasitica komt voor in 

Nederland. Er zijn in Nederland geen gebieden die volgens de 

internationale normen vrij zijn bevonden van Cryphonectria parasitica. 

Voor in Nederland geteelde Castanea kan de code ZP-c02 niet 

worden afgegeven. Item toegevoegd in Fytorichtlijn. Eiland Man 

definitief behorend tot de PZ.    

 

 

 


