
Hoe kunt u helpen? 

 
 Breng nooit illegaal 

planten, bloemen, 

zaden, fruit of 

groenten mee vanop 

vakantie. 

 
 Overleg met de 

bevoegde overheden 

als u planten in uw 

land wilt invoeren. Zij 

kunnen u adviseren 

over wat wettelijk is 

toegestaan. 

 

 Als u toch planten, 

bloemen, zaden, fruit 

of groenten 

meebrengt, dan moet 

u die aangeven bij de 

douane. 

 

 

 

  

 

Deze folder van de European Plant Protection 

Organization (EPPO) werd vertaald door  

 

[your NPPO] 

 

 

 

 
 

In samenwerking met de European and Mediterranean  

Plant Protection Organization (OEPP/EPPO – www.eppo.int) 

  

 

 

Planten, bloemen, 

zaden, fruit of groenten 

horen niet thuis in uw 

reiskoffer… 

Plagen en ziekten 

kunnen meereizen 

zonder dat u het weet! 

 

 

Help ons om  

onze inheemse gewassen  

en prachtige natuur  

te beschermen tegen  

gevaarlijke ziektes en plagen 



     

Planten kunnen ook  

ziek worden 

Planten kunnen ziek worden door virussen, 

bacteriën en schimmels, maar ze kunnen ook 

worden aangevallen door insecten, mijten of 

nematoden. De laatste jaren komen 

plantenziekten en plagen meer voor op 

plaatsen waar ze vroeger niet te bespeuren 

waren. Dit is voor een groot deel te wijten aan 

de snelgroeiende internationale handel, en aan 

de verre reizen die we maken. 

 

De introductie van nieuwe planten-

ziekten en plagen kan onze economie 

en de biodiversiteit bedreigen! 

Ziekten en plagen kunnen meereizen op 

planten, zaden, bloemen, fruit en groenten, 

zelfs als die er volkomen gezond uitzien, maar 

ook in de aarde die aan de wortels kleeft.  

Door planten uit één deel van de wereld mee te 

brengen naar een ander, kunt u dus zonder dat 

u het weet een ziekte of een plaag in een 

nieuw gebied introduceren.  

Eenmaal deze ziekten of plagen zich gevestigd 

hebben, kunnen ze enorme schade toebrengen 

aan onze landbouw en natuur, en de 

biodiversiteit bedreigen. In het verleden is dit 

al gebleken met de invoer van de 

aardappelziekte, de Coloradokever en de 

iepziekte in de Europees-Mediterrane regio. 

 

Nationale en internationale regels 

Plantengezondheidswetten moeten onze 

landbouw, bossen en leefmilieu beschermen. 

Heel wat planten en plantenproducten zoals 

zaden en groenten mogen niet zonder officiële 

toelating worden ingevoerd. Als u planten wil 

transporteren, moet u op voorhand nagaan of u 

de wet niet overtreedt. Neem hiervoor contact 

op met de bevoegde overheden. 

 

Enkele gevaarlijke ‘reizigers’ 

  

De Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis):  

prachtig… maar dodelijk voor onze kostbare bomen!  

Foto’s: M. Maspero, Centro MiRT Fondazione Minoprio, Como (IT) 

  

De Aziatische fruitvlieg (Drosophila suzukii):   

Piepklein… maar kan onze lekkere kersen en ander 

zacht fruit opeten. 

Foto’s: M. Hauser en J. Davis, CDFA, Sacramento (US) 

  

Bacteriële kanker van kiwifruit (Pseudomonas 

syringae pv. actinidae): onzichtbaar … maar kan hele 

kiwiboomgaarden vernietigen. 

Photos: Plant Protection Service of Emilia-Romagna (IT) 

 

 

Bescherm onze planten 

De bedoeling van deze folder is om: 

 Internationale reizigers te 

waarschuwen voor de risico’s van de 

invoer van planten; 

 Iedereen op te roepen om de 

verspreiding van ziekten en plagen te 

helpen tegengaan; 

 Achtergrondinformatie te geven bij de 

poster ‘neem geen risico’s’ die u in de 

Europese luchthavens kan vinden. 

 

 
 

U kunt helpen om onze lokale gewassen en 

prachtige natuur te beschermen tegen 

gevaarlijke ziekten en plagen: breng geen 

planten, zaden, fruit, groenten of bloemen 

mee van uw internationale reizen. 

 

Vertel ook uw vrienden en familie over 

plantenbescherming. 

 

 


