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Verplicht onderzoek voor pootaardappelen op PMTV
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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
Geen

Producteisen
Standaardeisen
Zie register Basisnormen voor aardappelen
Specifieke eisen
Geen
De aardappelen moeten vrij zijn van (= 0-tolerantie) genoemde organismen:
Wetenschappelijke
Soort Nederlandse naam
In Nederland
naam
voorkomend?
Erwinia carotovora var.
b
Zwartbenigheid
ja
atroseptica
Fusarium coeruleum
S
Globodera tabacum
N
Tabak cysteaaltje
nee
Leptinotarsa
i
Coloradokever
ja
decemlineata
Oopsora pustulans
s
Pukkelschurft
ja
Phoma exigua
s
duimrot
ja
Phoma foveata
S
gangreen
ja
Phthorimaea operculella
i
Aardappelmot
nee
Potato mop top virus
V
aardappelzwabbertopvirus ja
Pratylenchus goodeyi
N
nee
Spongospora subterranea S
Poederschurft
ja
f.sp. subterranea
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Wetenschappelijke
naam
Tomato black ring virus

Soort Nederlandse naam
V

tomatezwartkringvirus

In Nederland
voorkomend?
ja

Inspectie:
- 0 tolerantie voor slappe en gerimpelde knollen t.g.v. aantasting door zilverschurft.
- 0 tolerantie voor Fusarium incl. Phoma op basis van visuele inspectie.
- 0 tolerantie voor ‘cracked en distorted tubers’ tgv. Tomato black ring virus
(virusnecrose)
Inspectie PMTV : gebiedsgebonden inspectie vervallen. Zie onder Monsteronderzoek
Monsteronderzoek
Consumptie
Globodera pallida en Globodera rostochiensis.
Poot
PMTV - PCR-onderzoek vereist: mogelijkheden zijn gebruik nacontrole monster, RNA
extracten van nacontrole monster of specifiek voor dit doel door de NAK genomen
monster indien de andere opties er niet zijn.

Certificeringseisen
Bijschrijving
Poot
”The consignment is prepared in accordance with the Iranian quarantine requirements;
The consignment is free from Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus, Erwinia
carotovora subsp. atroseptica, Ralstonia solanacearum, Fusarium coeruleum, Phoma
exigua var. exigua, Phoma exigua var foveata, Polyscytalum pustulans, Spongospora
subterranea f.sp. subterranea, Phthorimaea operculella, Leptinotarsa decemlineata,
Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Globodera tabacum, Meloidogyne chitwoodi,
Meloidogyne fallax, Pratylenchus goodeyi, Xiphinema americanum, potato mop-top virus,
potato spindle tuber viroid, and tomato black ring virus. The place of production (farm) is
free from Synchytrium endobioticum.
The maximim of infection of PVY, PLRV, PVA, PVX, PVM, PVS is according to EUstandards; the seed potatoes are practically free from Streptomyces scabies, Rhizoctonia
solani, Spongospora subterranea and free from shrivelled and wrinkled tubers as a result
of Helminthosporium atrovirens.”
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Consumptie
"The tubers are treated with fungicide and are free from rattle -virus, Globodera
rostochiensis, Globodera pallida, Leptinotarsa decemlineata, Spongospora subterranea,
Oospora pustulans, Pseudomonas solanacearum and Phoma exigue var. foveata.
Phthorimea operculela, Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus and potato mop top virus do not occur in The Netherlands. Practically free
from soil."

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 fc van het land van herkomst dan
wel een voor origineel gewaarmerkte fotokopie.
Verpakking
Geen
Chemische middelen
Pootaardappelen:
Behandeling tegen bewaarziekten verplicht, deze op het FC in de vakken 12 t/m. 17
vermelden.

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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