Overzicht bacterievuurgevoeligheid (Erwinia amylovora) van sierplanten
Krentenboompje (Amelanchier)





Laevis Ballerina: licht gevoelig
Laevis Cumulus: licht gevoelig
Laevis Snowflakes: licht gevoelig
Lamarckii: licht gevoelig

Japanse kweer (Chaenomeles – Cydonia)







Japonica Sargentii: licht gevoelig
Speciosa Nivalis: licht gevoelig
Superba Crimson and Gold: licht gevoelig
Superba Jet Trail: gevoelig
Superba Nicoline: licht gevoelig
Superba Pink Lady: licht gevoelig

Dwergmispel (Cotoneaster)








Dammeri Major: zeer gevoelig
Horizontalis: gevoelig
Fanchetii: licht gevoelig - gevoelig
Atropurpureus Variegatus: gevoelig
Procumbens Streib’s Findling': gevoelig
Radicans Eichholz: zo goed als ongevoelig
Suecicus Coral Beauty: licht gevoelig - gevoelig

(C. Salicifolius cultivars en C. Watereri cultivars mogen niet meer worden geteeld vanwege
bacterievuur. Overige gevoelige cultivars mogen alleen in bufferzones worden gekweekt, met
toestemming van het FAVV.)

Appel (Malus)














Adams: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Almey: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Bacatta Gracillis: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Bacatta Street Parade: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Butterbal: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Eleyi: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Donald Wyman: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Evestre: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Floribunda: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Gorgeous: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Golden Hornet: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Hopa: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
John Downie: zo goed als ongevoelig- licht gevoelig





















Liset: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Makamik: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Mokum: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Prairie Fire: zo goed als ongevoelig- licht gevoelig
Professor Sprenger: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Profusion: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Red Baron: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Red Jade: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Red Sentinel: zeer gevoelig
Red Splendor: gevoelig
Royal Beauty: gevoelig
Rudolph: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Eriolobus tribolatus (tribolata): zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Toringo Brouwers Beauty: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Triloba: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Tschonoskii: gevoelig
Van Esteltine: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
White Candle: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Wintergold: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig

Vuurdoorn (Pyracantha)









Coccinea Red Column: licht gevoelig
Coccinea Red Cushion: licht gevoelig
Harlequin: licht gevoelig
Mohave: licht gevoelig
Golden Charmer: gevoelig - zeer gevoelig
Orange Charmer: licht gevoelig
Orange Glow: gevoelig - zeer gevoelig
Soleil d’Or: licht gevoelig

Meidoorn (Crataegus)










Laevigata Paul’s Scarlet: gevoelig
Laevigata Piena: gevoelig
Lavalleei Carrierei: zeer gevoelig
Monogyna Compacta: licht gevoelig
Monogyna Flexuosa: gevoelig
Monogyna Stricta: gevoelig - zeer gevoelig
Mordenensis Toba: licht gevoelig
Persimilis splendens: licht gevoelig - gevoelig
Phaenopyrum: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig

Peer (Pyrus)







Calleryana Autumn Blaze: licht gevoelig
Calleryana Capitol: licht gevoelig
Calleryana Chanticleer: licht gevoelig - gevoelig
Calleryana Red Spire: licht gevoelig
Calleryana Whitehouse: licht gevoelig
Communis Beech Hill: licht gevoelig





Communis var. Caucasia: licht gevoelig
Communis Louisa Anna: licht gevoelig
Salicifolia Pendula: licht gevoelig

Lijsterbes (Sorbus)























Aria Lutescens: gevoelig - zeer gevoelig
Aria Magnifica: gevoelig
Aria Majestrica: gevoelig
Arnoldia Golden Wonder: gevoelig
Arnoldia Schouten: gevoelig
Aucuparia Aspleniifolia: zeer gevoelig
Aucuparia Edulis: zeer gevoelig
Aucuparia Fastigiata: gevoelig
Aucuparia Rossica Major: zeer gevoelig
Aucuparia Sheerwater Seedling: gevoelig
Aucuparia Xantoparca: licht gevoelig
Commixta: zeer gevoelig
Incana: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Decora: gevoelig
Hybrida Gibbsii: licht gevoelig
Intermedia Brouwers: zo goed als ongevoelig - licht gevoelig
Intermedia Joseph Rock: zeer gevoelig
Latifolia Atrovirens: licht gevoelig
Latifolia Henk Vink: licht gevoelig
Latifolia Red Tip: zeer gevoelig
Thuringiaca Fastigiata: gevoelig
Vilmorinii: zeer gevoelig

Bron: DLV Plant, Ziek te en plaaggevoeligheid Sierheesters, datum: april 2005
DLV Plant, Ziek tengevoeligheid laan- en park bomen, datum: april 2002

