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

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten –
Egypte
EGYPTE
(EG)

Certificaat
export

Certificaat
re-export

Taal

Grondeis

Bedrijf absoluut
vrij van
mineervlieg

Invoervergunning

1

20

E

V

-

ja

Algemene eisen
Certificaat vereist voor
groenteplanten
Inspectie vereist voor
alle groenteplanten
Invoerverbod
-

Producteisen
Standaardeisen
vrij van organismen vermeld in:
register Q-organismen en
register Basisnormen Nederland voor groenteplanten (indien gewas vermeld).
Specifieke eisen
vrij van de volgende organismen (= 0 tolerantie)
WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Tuta absoluta

SOORT
i

NEDERLANDSE NAAM
Tomatenmineermot

IN NEDERLAND
VOORKOMEND?
ja

Groeimedium
vrij van grond;
turf is toegestaan

Certificeringseisen
Bijschrijving
Lycopersicon (Tomaat)
These plants originated from an area recognized as free from Tuta absoluta Povolny
(Tomato leaf miner).
Nederland heeft geen vrije gebieden, derhalve kan geen fytosanitair certificaat worden
afgegeven voor tomatenplanten origine Nederland.
Andere landen moeten een overheidsverklaring afgeven waaruit blijkt dat de
tomatenplanten uit een gebied komen dat vrij is van Tuta absoluta.
Solanum melongena (Aubergine)
These plants originated from an area recognized as free from Tuta absoluta Povolny
(Tomato leaf miner).
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Nederland heeft geen vrije gebieden, derhalve kan geen fytosanitair certificaat worden
afgegeven voor aubergineplanten origine Nederland.
Andere landen moeten een overheidsverklaring afgeven waaruit blijkt dat de
aubergineplanten uit een gebied komen dat vrij is van Tuta absoluta.

Overige voorschriften

Verpakking
geen eisen 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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