
 

Richtlijnen met betrekking tot het houden, het cultiveren en het be- en verwerken van planten 

 

 

1. Ziektes en ongedierte 

 

Bij de door ons geleverde planten, net als bij alle andere planten, dient er altijd mee rekening te worden gehouden dat het 

om een biologisch product gaat. Het ligt in de aard der dingen dat ook, bij de inachtneming van de nodige zorgvuldigheid in 

de gewone gang van zaken, ziektes en ongedierte de planten in individuele gevallen kunnen aantasten.  

 

Zieke planten of planten die door ongedierte zijn aangetast, kunnen andere planten besmetten en de verspreiding van 

ongedierte bevorderen. Ziektes (viraal of bacterieel) of de aantasting door ongedierte kunnen op die manier ook op andere 

planten overgaan.  

 

 

2. Maatregelen ter verhindering en indamming van een besmetting of een aantasting door ongedierte 

 

Door de toepassing van de nodige en volgens de stand van de techniek gekende en gangbare normen op het gebied van 

het op een hygiënische manier houden, cultiveren, be- en verwerken van onze planten kan het risico dat ziektes (viraal of 

bacterieel) of een aantasting door ongedierte, waarmee individuele planten te maken hebben, zich verspreiden en andere, 

gezonde planten aantasten, aanzienlijk worden verminderd..  

 

Overeenkomstige normen dienen bij het houden, het cultiveren resp. het be- en verwerken van planten in acht te worden 

genomen, in het bijzonder dient er een systeem voor het vroegtijdig herkennen van ziektes en aantasting door ongedierte 

te worden ingevoerd.  

 

Daarnaast dient er op een zorgvuldige en hygiënische manier te worden omgegaan met de planten en het gereedschap 

voor het houden, het cultiveren resp. het be- en verwerken van planten. Dit geldt in hoge mate voor personen en 

gereedschappen die op een te voorziene manier worden blootgesteld aan ziektekiemen en ongedierte en derhalve in hoge 

mate ziektes en ongedierte kunnen verspreiden. Zo dienen, bijvoorbeeld snijmachines (machinale snijbalken, manueel 

snijgereedschap, enz.) regelmatig – in het bijzonder na het gebruik op planten – te worden ontsmet.  

 

Planten waarvan men denkt dat die door ziektes (viraal of bacterieel) dan wel door ongedierte zijn 

 aangetast, dienen onmiddellijk te worden afgezonderd om de besmetting van andere planten te voorkomen. Wanneer wordt 

gedacht dat ziektes of ongedierte planten zouden kunnen aantasten, dienen bovendien alle planten die het gevaar lopen 

door ziektes of ongedierte te worden aangetast, en in elk geval de planten in de hele onderneming resp; in de desbetreffende 

productiesites, zorgvuldig op de aanwezigheid van ziektes of de aantasting door ongedierte te worden gecontroleerd. Verder 

dient onmiddellijk te worden nagegaan of en in welke omvang planten waarvan men dat dat die door ziektes of ongedierte 

zijn aangetast, of die het risico lopen door ziektes of ongedierte te worden aangetast, aan derden werden bezorgd; die 

derden dienen, voor zover de omstandigheden, in het bijzonder de soort ziekte of aantasting door ongedierte, zulks vereisen, 

hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. 

 

De naleving van gepaste hygiënenormen bij het houden, het cultiveren resp. het be- en verwerken van planten evenals een 

doeltreffende en regelmatige controle van planten en de invoering van een performant systeem voor het vroegtijdig 

herkennen van ziektes en aantasting door ongedierte zijn in het belang van de kweker resp. van diegene die de planten 

cultiveert of be- en verwerkt.  

 

Meer inlichtingen en richtlijnen met betrekking tot maatregelen die het risico op de aanwezigheid van ziektes of de aantasting 

door ongedierte verminderen, kunnen ook bij de diensten worden ingewonnen die instaan voor de bescherming van planten. 

 


