Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Landenoverzicht exporteisen Aardappelen.
Land: Thailand

Overzicht van de laatste wijziging(en)
versie datum
1.8
08-08-2019
1.7
december2013

toelichting
Pootaardappelen verplicht PCR onderzoek op PMTV
Omgezet naar nieuwe format. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen
doorgevoerd.

Landenoverzicht exporteisen Aardappelen - Thailand
THAILAND Classi- Certificaat Certificaat
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grondeis: praktisch vrij van grond, met restricties: max 100 gram losse grond per 50 kg. en
aanhangende grond max 5% van de knollen met > 20% knoloppervlak bedekt.
2grondbemonstering kan achterwege blijven indien aangetoond kan worden dat de teelt heeft
plaatsgevonden op basis van een geldige onderzoeksverklaring.
1

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
-.

Producteisen
Standaardeisen
Zie register Basisnormen voor aardappelen
Specifieke eisen
Overige voorschriften.De aardappelen moeten vrij zijn van (= 0-tolerantie) genoemde
organismen:
Wetenschappelijke
Soort Nederlandse naam
In Nederland
naam
voorkomend?
Alfalfa mosaic virus
V
Luzernemozaïekvirus
Ja
Ditylenchus dipsaci
N
Stengelaaltje
Ja
Heterodera glycines
N
Sojabooncystenaaltje
nee
Leptinotarsa
I
Coloradokever
Ja
decemlineata
Pepino mosaic virus
V
pepinomozaïekvirus
Ja
Meloidogyne chitwoodi
N
maiswortelknobbelaaltje
ja
Meloidogyne fallax
N
Bedrieglijk
ja
maiswortelknobbelaatje
Phoma exigua var.
s
Gangreen
Ja
foveata
Phthorimaea operculella
i
Aardappelmot
nee
Polyscytalum pustulans
s
Pukkelschurft
Ja
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Wetenschappelijke
naam
Potato mop top virus
Potato virus M
Tobacco rattle virus
Tobacco streak virus
Tomato black ring virus
Tomato spotted wilt virus
Verticilium albo-atrum

Soort Nederlandse naam
v
V
V
v
V
S

Aardappelzwabbertopvirus
Aardappelvirus M
tabaksratelvirus
tabaksstrepenvirus
Tomatenzwartkringvirus
tomatenbronsvlekkenvirus
Verticillium ziekte

In Nederland
voorkomend?
beperkt
Ja
Ja
Ja
ja
ja
ja

Inspectie:
- Poederschurft:
tolerantie: (maximaal) 1,5 % (gewicht) v.d. knollen voor max. 5%
aangetast
- Pukkelschurft:
tolerantie: (maximaal) 1,5 % (gewicht) v.d. knollen voor max. 5%
aangetast
- Virusziekten: tolerantie: (maximaal) 0.1 % (tijdens veldkeuring / nacontrole)
(aanvullend) laboratoriumonderzoek vereist voor: PVY, PLRV: tolerantie
(totaal) 4%.
Monsteronderzoek
Poot;
Globodera pallida en Globodera rostochiensis middels zeefgrondonderzoek.
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.
Consumptie:
Globodera pallida en Globodera rostochiensis

Certificeringseisen
Bijschrijving
Poot
“The seed potatoes in this consignment were produced in the Netherlands in accordance
with the conditions governing entry of seed potatoes to Thailand.”
Aardappelen voor de verwerkende industrie:
“The potatoes in this consignment were produced in the Netherlands in accordance with the
conditions governing entry of potatoes for processing to Thailand and inspected and found
free of quarantine pests.”
En indien gewassen: “The potatoes in this consignment have been washed
Of indien geborsteld en behandeld met een kiemremmingsmiddel:
“The potatoes in this consignment were treated with a sprout inhibitor.
Consumptieaardappelen (Tafelaardappelen):
“The potatoes in this consignment were produced in the Netherlands in accordance with the
conditions governing entry of potatoes for processing to Thailand and inspected and found
free of quarantine pests. The potatoes in this consignment have been washed”
Overige certificaateisen:
NAK telernummers + perceelnummers op het fytosanitair certificaat vermelden.
Containernummer op het fytosanitair certificaat vermelden.
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Overige voorschriften
Pootaardappelen:
- NAK telernummer + perceelnummer moet op het label vermeld zijn.
Aardappelen voor de verwerkende industrie:
Gewassen > praktisch vrij van zichtbare gronddeeltjes.
Of
Geborsteld > praktisch vrij van grond (voor normering zie boven aan pagina 1) +
behandeld met een kiemremmingsmiddel.
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.
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
Pootaardappelen: nieuwe / gesloten zakken met inhoud 25 of 50kg.
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.
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