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toelichting
Omgezet naar nieuwe format. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen
doorgevoerd.

Landenoverzicht exporteisen Aardappelen Madagascar
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-
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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
De aardappelen moeten vrij zijn van (= 0-tolerantie) genoemde organismen:
Wetenschappelijke
Soort Nederlandse naam In Nederland
voorkomend?
naam
Frankliniella occidentalis
i
Californische trips
Ja, niet in aardappel
Leptinotarsa
i
Coloradokever
ja
decemlineata
Phoma exigua var.
i
Phoma droogrot
ja
foveata
Pseudomonas syringae
b
nee
pv tabaci
Monsteronderzoek
Geen
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Certificeringseisen
Bijschrijving
Poot:
“The plant material in this consignment was inspected in the fields of origin during
vegetation and were declared free of the following diseases: Phoma andina, Phoma
exigua var. Foveata, Synchytrium endobioticum, andean potato latent tymovirus,
impatiens necrotic spot tospovirus, potato black ring spot nepovirus, potato purple top
MLO, potato spindle tuber viroid, potato stolbur MLO, Leptinotarsa decemlineata, potato
yellow dwarf rhabdovirus, tobacco ringspot nepovirus, tomato spotted wilt tospovirus,
Clavibacter michiganensis pv. sepedonicus, Pseudomonas syringae pv. tabaci, Globodera
rostochiensis, Ditylenchus destructor and Frankliniella occidentalis.”

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
Geen
Chemische middelen
Geen

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.

Versie: 1.1
Ingangsdatum: 15-03-2006

Pagina 2 van 2

