Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Landenoverzicht exporteisen Aardappelen.
Land: Frans-Polynesië

Overzicht van de laatste wijziging(en)
versie
1.2
1.1
1.0

datum
7-2-2017
29-4-2015
december2013

toelichting
Grondeis is aangepast (van pv in vrij van grond)
Permit + bijschrijving voor pootaardappelen
Omgezet naar nieuw format. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen
doorgevoerd

Landenoverzicht exporteisen Aardappelen Frans-Polynesië
Classi- Certificaat
FRANSPOLYNESIË ficatie export
(PF)
SB
1

Certificaat
re-export

Taal

Categorie

Schurftschaal

Rhizoc Grond
% licht eis

20

F

po
co

1½
-

25
-

v
pv

Grond
monster

Invoervergunning

?

ja
ja

Algemene eisen
Certificaat vereist voor
Pootaardappelen
Consumptie-aardappelen
Overige aardappelen voor menselijke consumptie
Inspectie vereist voor
Pootaardappelen
Consumptie-aardappelen
Overige aardappelen voor menselijke consumptie
Invoerverbod
niet bekend

Producteisen
Standaardeisen
Zie register Basisnormen voor aardappelen
Specifieke eisen
Niet bekend
Monsteronderzoek
Niet bekend

Certificeringseisen
Bijschrijving
Pootaardappelen:
“Les tubercules ont été inspectés et la presence de maladies graves (fongiques,
bacterériennes, virales ou autres) n’y a pas été constatée.
Les tubercules être produits dans le cadre d’un programme de certification reconnu
officiellement. Les semences certificées indemne de Candidatus Liberibacter sp.,
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Phoma exigua var. foveata, Synchytrium
endobioticum, Tecaphora solani, Ditylenchus destructor, Globodera pallida, Globodera
rostochiensis, Leptinotarsa decemlineata, Ralstonia solanacearum, potato andean latent
tymovirus, potato andean mottle comovirus, potato black ringspot nepovirus, potato
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yellow dwarf virus, potato yellow vein disease et potato yellowing virus. Le materiel initial
de pomme de terre a été testé vis à vis de potato spindle tuber viroïd. Le lieu de
production et ses environs ont été trouvés exempts de PSTVd, suite à des analyses
foliares.”

Overige voorschriften
Re-export
Consumptie herkomst EU
Voor niet-Nederland consumptie-, voer en industrieaardappelen, herkomst Europese
Unie, mag een Nederlands FC worden afgegeven, onder vermelding van het land van
oorsprong. De betrokken partij(en) vooraf bemonsteren en onderzoeken op AM-cysten.
Zie werkinstructie Monstername aanhangende grond bij aardappelen.
Consumptie herkomst Derde landen
Re-export middels afgifte model 20 en een origineel fytosanitair certificaat van het land
van herkomst dan wel een voor origineel gewaarmerkte fotokopie.
Verpakking
Niet bekend
Chemische middelen
Niet bekend

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan
niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie.
Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.
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