Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Landenoverzicht exporteisen Diverse Producten.
Land: India

Overzicht van de laatste wijziging(en)
versie
2.16
2.15
2.14

datum
7-4-2021
21-10-2020
14-10-2020

toelichting
Bijschrijving populieren hout origine België en Duitsland
Origine hout Picea abies gewijzigd
Bijschrijving en behandeling Picea abies hout

Landenoverzicht exporteisen Diverse Producten India
India

Certificaat
export

Certificaat
re-export

Taal

Grondeis

Invoervergunning

1

20

E

-

Nee*

(IN)

Algemene eisen
Certificaat vereist voor
Producten van plantaardige oorsprong.
Inspectie vereist voor
Zie register “inspectieplicht bij diverse producten”
Invoerverbod
Zaden van Cacao (m.u.v. gefermenteerde of gedroogde zaden) en andere Theobroma sp.
uit West Indië, Sri Lanka en Afrika.
Koffiebonen herkomst Sri Lanka, Afrika en Zuid Amerika.
Rubber, Hevea sp., zaden uit N. en Z.-Amerika en West-Indië.
Zonnebloempitten herkomst Argentinië en Peru.
Castanea sativa (tamme kastanjes) uit USA en Canada
Hout: Pinus spp en andere coniferen uit Canada, USA, China, Japan, Zuid en Noord Korea
en Taiwan.
*: Invoervergunning voor
Grond, groeimedium (met grond, turf of ander organisch materiaal), zand, turf of sphagnum mos,
soortgelijk materiaal en stenen

Producteisen
Standaardeisen
Zie register “Basisnormen Nederland voor diverse producten”
Specifieke eisen
Ruw/onbewerkt loofhout; behandelen conform de tabel en behandeling vermelden op het
FC:
Behandeling

Actieve stof

Toepassing

Begassing

Sulfurylfluoride

5-10 0C: 104 gram/m3 minimaal 24 uur
in afgesloten ruimte
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Warmte; Heat Treatment
(HT)

Stoom, heet water, hete
lucht, magnetron

> 10 0C: 80 gram/ m3; minimaal 20 uur
in afgesloten ruimte
Minimaal 56 0C in de kern van het hout
gedurende minimaal 30 aaneengesloten
minuten

Picea abies origine Europa (Ruw of bewerkt hout, met of zonder bast) behandeling
vermelden op het FC:
Begassing

Sulfurylfluoride

Warmte; Heat Treatment
(HT)

Stoom, heet water, hete
lucht, magnetron

Geheel; onder water
bewaren (wateren) van
hout

Water

5-10 0C: 104 gram/m3 minimaal 24 uur
in afgesloten ruimte
> 10 0C: 80 gram/ m3; minimaal 20 uur
in afgesloten ruimte
Minimaal 56 0C in de kern van het hout
gedurende minimaal 30 aaneengesloten
minuten
Minimaal 90 dagen hout geheel onder
water bewaren

Certificeringseisen
Bijschrijving
Champignonbroed (Agaricus bisporus):
The consignment is free from soil, insects, diseases,weed seeds and contamination of
other plant material
Diervoeders:
The consignment is free from quarantaine weed seeds, bacterial and fungul pathogens
Koffie
"Free from coffee berry borers (Hypothenamus hampii, Sophranica ventralis)."
Tabak: (onbewerkt)
"Free from Tobacco moth (Ephestia elutelia) and Peronospora hyoscyami
Gerst (Hordeum spp. )
"Free from Granary weevil (Sitophilus granarius) and Claviceps purpurea.
Tarwe (Triticum spp.)
Free from Granary weevil (Sitophilus granarius) and Claviceps purpurea, Tribolium
confusum and Tilletia contraversa
Bijzonderheden
Maximaal 0.05% moederkorren (Claviceps purpurea) en
Maximaal 0.005% steenbrand (Tilletia caries)
Tarwe-import dient bij voorkeur plaats te vinden gedurende het zomerseizoen.
Tuinboon (Vicia faba) :
Free from Ditylenchus dipsaci en Heterodera glycines
Katoen (Gossypium spp.) :
Free from Anthonomus grandis, Anthonomus peninsularis and Anthonomus vestitus.
Cacao (gefermenteerd of gedroogd):
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Free from Ephestia elutella, Ephestia kuehniella, Hypothenemus obscurus, Phytophthora
megakarya, Phythophthora katsurae
Dadels (Phoenix dactilifera)
Free from Pachymerus lacerdae
Hop (Humulus spp.)
Free from Heterodera humuli
Mais:
Free from Claviceps gigantea, Prostophonus truncates, Sitophilus zeamais
Rijst (Oryza sativa)
Free from Sitophilus granaries
Hout van Populus nigra origine België:
The consignment is free from Anoplophora glabripennis, Cryptorhynchus lapathi,
Lymantria monacha, Saperda carcharias and Xanthomonas populi.
Free from quarantine weed seeds and soil contamination.
En indien gevraagd:
The consignment will be fumigated with methylbromide upon arrival in India
Hout van Populus nigra origine Duitsland:
The consignment is free from Anoplophora glabripennis, Cryptorhynchus lapathi, Eutypa
lata, Heterobasidion annosum, Lymantria monacha, Saperda carcharias, Tremex
fuscicornis and Xanthomonas populi.
Free from quarantine weed seeds and soil contamination.
En indien gevraagd:
The consignment will be fumigated with methylbromide upon arrival in India

Hout (stam met en zonder bast)
Loofhout: Free from quarantine weed seeds and soil contamination.
Pinus spp: free from Atropellis piniphila, Atropellis pinicola, Bursaphelenchus xylophilus,
Monochamus spp, Tomicus piniperda, Pissodes spp, Sirex spp
Picea abies origine Europa (met of zonder bast,wel of niet gezaagd):
The consignment is free from Pityogenes bidentatus, Ips typograthus, Dendroctonus
micans, Pissodes spp. ,Tomicus piniperda, Zeiraphera spp.
Peat / sphagnum/ mossen
"The consignment is free from insect pests, nematodes, microbes, quarantine weed
seeds, and soil".
The peat moss has been excavated beneath 2 meter from the surface.
OF
The peat moss has been steam heated at 121ºC for 30 minutes at 15 psi. (Behandeling,
inden aantoonbaar uitgevoerd, vermelden in vak 12 t/m 17 van het certificaat)
Groeimedium (met o.a. klei, turf of ander organisch materiaal) o.a. kokospeat
(m.u.v. puur peat/ sphagnum/ mossen)
"The consignment is free from insect pests, nematodes, microbes, quarantine weed
seeds".
The growing medium has been steam heated at 121ºC for 30 minutes at 15 psi.
Valeriaanwortel gedroogd, voor consumptief gebruik (Valeriana officinalis)
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Free from soil and other plant debris.

Overige voorschriften
Verpakking
Geen eisen bekend
Chemische middelen
Cacao (gefermenteerd of gedroogd) , Dadels, Gedroogde steenvruchten, Gerst, Hop,
Katoen, Kikkererwten, Koffie, Mais, Mosterdzaad, Rijst, Soyabonen, Tarwe, Tuinboon,
Zonnebloempitten,
Begassen met Methylbromide (gebruik van methylbromide is in de EU verboden) of een
andere goedgekeurde begassingsmethode
of
The consignment will be fumigated with methylbromide upon arrival in India
Het hout van Pinus (stam met schors) begassen of HT. Dit vermelden op fytosanitair
certificaat.
Loofhout:
(stam met schors) begassen of HT. Dit vermelden op fytosanitair certificaat.
Of
The consignment will be fumigated with methylbromide upon arrival in India
Tabak behandelen.
Peat moss:
Steam heat (autoclave) at 121 deg. Celcius for 30 minutes at 15 PSI.(druk)
Champignonbroed (Agaricus bisporus):
Steam heat treated (autoclave) at 121 deg. Celcius for 30 minutes at 15 PSI.(druk)
Meel (Triticum spp):
Begassen met Aluminum Phosphide (ALP) at 9 gm/metric ton, tijd: tenminste 5 dagen( in NL niet
toegestaan)
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.

Pagina 4 van 4

