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Eisen aan Prunus L. mbt Xanthomonas arboricola pv. pruni  
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Bijlage IV, deel D/ Bijlage V, deel C: 

Voor Xanthomonas arboricola pv. pruni geldt een drempelwaarde van 0%, voor het teeltmateriaal 

Prunus L. (m.u.v.zaden) 

 

Maatregelen om de aanwezigheid Xanthomonas arboricola pv. pruni te voorkomen in teeltmateriaal bij  

van Prunus L. (m.u.v. zaden) zijn: 

a) de planten zijn geproduceerd in een gebied waarvan bekend is dat het vrij is van 

Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.,  

of  

b) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige 

teeltseizoen bij visuele inspectie vrij is bevonden van Xanthomonas arboricola pv. pruni 

Vauterin et al., en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid, en de naburige 

planten, zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, tenzij zij zijn getest op basis van een 

representatief monster van planten met symptomen en bij die tests is aangetoond dat de 

symptomen niet worden veroorzaakt door Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.,  

of 

c) niet meer dan 2 % van de planten in de partij vertoonde tijdens het laatste teeltseizoen bij 

visuele inspecties op gepaste tijdstippen symptomen, en die planten met symptomen en alle 

planten met symptomen op de productielocatie en in de directe omgeving, en de naburige 

planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, tenzij zij zijn getest op basis van een 

representatief monster van planten met symptomen en bij die tests is aangetoond dat de 

symptomen niet worden veroorzaakt door Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.,  

of  

d)  in het geval van altijdgroene soorten zijn de planten vóór het in het verkeer brengen visueel 

geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van Xanthomonas arboricola pv. pruni 

Vauterin et al. Xanthomonas 

 

Het VK is een beschermd gebied voor Xanthomonas arboricola pv. pruni  (Zie bijlage X) 

Voor het VK gelden daarom extra eisen. Voor  opplant bestemde planten van Prunus L., met 

uitzondering van zaden, geldt: 

Officiële verklaring dat: 

a) de planten permanent zijn geteeld op een productieplaats in een land waar Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. 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 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,  

of 

c) de planten in rechte lijn voortkomen van moederplanten die tijdens de laatste volledige 

vegetatiecyclus geen symptomen van Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. 

hebben vertoond, en tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten op de 

productieplaats geen symptomen van Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. 

zijn waargenomen,  

of  

d) voor planten van Prunus laurocerasus L. en Prunus lusitanica L. waarvan uit de verpakking of op 

enige andere wijze blijkt dat zij bestemd zijn voor directe verkoop aan eindverbruikers die zich 

niet beroepshalve bezighouden met de productie van planten: sinds het begin van het laatste 

volledige teeltseizoen op de planten op de productieplaats geen symptomen van Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. zijn waargenomen. 


