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Invoervergunning

Soms1
1) De importeur heeft veelal een invoervergunning nodig. Het is niet ongebruikelijk dat
de afgifte van deze vergunning rond 6 weken in beslag neemt.

Algemene eisen
Certificaat vereist voor
groenteplanten
Inspectie vereist voor
alle groenteplanten
Invoerverbod
Capsicum spp.
Lycopersicon spp.
Solanum spp.

Producteisen
Standaardeisen
vrij van organismen vermeld in:
register Q-organismen en
register Basisnormen Nederland voor groenteplanten (indien gewas vermeld).
Specifieke eisen
Er is geen Quarantainelijst gepubliceerd.
In principe zijn alle ziekten en plagen, welke niet in Puerto Rico en de Verenigde Staten
voorkomen verboden.
Groeimedium
Product dient vrij van grond en groeimedium te zijn.
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Certificeringseisen
Bijschrijving
PLANTEN ALGEMEEN M.U.V.
 IN VITRO PLANTEN (IN AGAR)
 ONBEWORTELDE STEKKEN
The plants were grown on land which has been sampled and microscopically inspected by
the plant protection service of the country in which grown# within 12 months preceding
issuance of the certificate and found free from potato cyst nematodes, Globodera
rostochiensis and G. pallida.
#

Dit mag verklaard worden voor materiaal uit:
Nederland
EU-lidstaten op basis van een pre-exportcertificaat waarop deze zelfde bijschrijving
staat vermeld
 België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Ierland en Tsjechië, voorzover dit
plantenpaspoortplichtige producten betreft (met plantenpaspoort).



IN VITRO PLANTEN (IN AGAR)
The plants were grown within a secure environment in a production area that is free of
potato cyst nematodes, in a soilless growing medium, or in vitro, and has never been
grown in soil nor come in contact with soil.

Overige voorschriften
Verpakking
nieuw, vrij van zand, grond,
toegestaan zijn o.a. zaagsel, sphagnum mos, papier, hout- en kurk krullen.

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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