Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: Libanon

Overzicht van de laatste wijziging(en)
versie
1.8
1.7
1.6

datum
07-04-2021
13-01-2021
09-12-2020

toelichting
Uitzondering voor zaden geoogst voor 15-08-2020 Solanum lycopersicum
Toevoeging code 2 bij S. lycopersicum
Aanpassing tekst bijschrijving S. lycopersicum

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - Libanon
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Algemene informatie
Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssystematiek waardoor, voorlopig,
twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.
Uitleg codes, zie NVWA-site: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-plantengroenten-fruit-plantaardigeproducten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichtinglandeneisen
Legenda:
$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden
~ = de dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. Het kan enige tijd duren,
de datasheet moet nog worden opgesteld.
Pre-exportcertificaten
De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden
afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat.
Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige
producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn,
voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de
volgende aspecten:
•
de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
•
de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of
gebied;
•
de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de
productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
•
het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van
tests.
Zie ook:
https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichtingcertificaten/instructie-waarmerken-fytosanitair-certificaat

Algemene eisen
Certificaat vereist voor:
alle zaden
Invoerverbod
Origine Israël
Capsicum annuum
Cucumis melo
Cucumis sativus
Cucurbita pepo
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Solanum lycopersicum
Behandeling
Indien de zaden met fungicide zijn behandeld: behandeling vermelden. Behandeling is
niet van toepassing voor biologisch zaad.

Certificeringseisen
Bijschrijvingen
Met ingang van 1-jan-2021:
Capsicum sp. (Decree 557/1, Minister of Agriculture, d.d. 18-11-2020)
The variety of the imported pepper seeds is resistant to tomato brown rugose fruit virus
(11).
OF
The pepper seeds for planting have been tested by RT-PCR and found to be free from
tomato brown rugose fruit virus (2).
Let op: naam van de productieplaats vermelden op het FC.
Met ingang van 1-jan-2021:
Solanum lycopersicum (Decree 557/1, Minister of Agriculture, d.d. 18-11-2020)
The location in which the mother plant of the seeds were produced was inspected by
official authorities and was found to be free from tomato brown rugose fruit virus (6)
EN
The mother seedlings or the seeds derived from these mother seedlings have been tested
by RT-PCR and were found to be free from tomato brown rugose fruit virus (2; 9).
Let op: naam van de productieplaats vermelden op het FC.
Zaden geoogst voor 15 augustus 2020 (deze onderstaande bijschrijving mag
worden gebruikt t/m 31 december 2021) (Decree 66/1, Minister of Agriculture,
d.d. 18-03-2021)
The seeds were cultivated before 15 August 2020 and the seedlings or the plant
seeds obtained from these seedlings where subjected to the RT-PCR analysis
and proven to be free of the tomato brown rugose fruit virus (2; 9)
Let op: het is onduidelijk of de naam van productieplaats vermeld moet worden
op het FC.

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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