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Toelichting landeneisen
Landencode
Bij de landen is tussen haakjes de betreffende ISO-3166 2-letterige landencode vermeld.
De alfabetische volgorde van de landen is op basis van de schrijfwijze volgens ‘Lijst van
alfabetisch gerangschikte landen’ (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.)
Verklaring van gebruikte afkortingen:
Taal: verplicht te gebruiken taal bij invullen van het fytosanitair certificaat
E = Engels
D = Duits
P = Portugees
F = Frans
S = Spaans N = Nederlands
Grondeis (Groeimedium = het medium waarin plantengroei plaatsvindt)
MV
= Mediumvrij = vrij van alle delen van groeimedium; dit kan worden bereikt door spoelen
GV/V = Grondvrij = vrij van zichtbare zand- en kleideeltjes; indien zand of kleideeltjes
zichtbaar aanwezig zijn dan spoelen
PV
= Praktisch vrij van zand en klei U
= Uitkloppen
SP
= Spoelen
= Geen bijzondere eis of geen eis / voorschrift bekend
Certificaat export:
te gebruiken model certificaat bij export
Certificaat re-export: te gebruiken model certificaat bij re-export
Specifieke eisen (soort organisme)
i
= Insect, mijt, spint
s
= Schimmel
b
= Bacterie
v
= Virus, viroïd, phytoplasma
n
= Nematode
o
= Onkruid
Specifiek voor aardappelen:
Nak-labelvermelding
B/C
= Klasse aanduiding op NAK labelcertificaat Basic Seed of Certified Seed
S/A
= Nederlandse klasse aanduiding op NAK labelcertificaat vermelde
Categorie: po = pootaardappelen
cons = consumptieaardappelen
Schurftschaal:
Een door de Plantenziektenkundige Dienst ontwikkelde norm voor de
beoordeling van schurft bij aardappelen
Rhizoctoniaschaal: Een door de Plantenziektenkundige Dienst ontwikkelde norm voor de
beoordeling van Rhizoctonia (lakschurft) bij aardappelen
Grondeis:
V
= Vrij van grond
PV = Praktisch vrij van grond
1% = Maximaal 1 gewichtsprocent grond toegestaan
2% = Maximaal 2 gewichtsprocent grond toegestaan
Grondmonster:
+
= monsteronderzoek van aanhangende grond op AM cysten verplicht
++ = Grondmonsteronderzoek van aanhangende grond op alle
cystevormende nematoden (of beperkt tot de cysten vermeld in
register 06 16)
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Invoervergunning
voor zover bekend wordt er niet met invoervergunningen gewerkt of is een invoervergunning niet noodzakelijk
beperkt alleen voor een beperkt aantal - nader te noemen producten is een vergunning
noodzakelijk
mogelijk waarschijnlijk hanteert het land een systeem van invoervergunningen, bij export
of ?
dient dit te worden nagegaan
ja
er wordt een systeem van invoervergunningen gehanteerd
Indien een land met invoervergunningen werkt, dienen deze in bepaalde gevallen bij de NVWA te
worden aangeleverd. Zie hiervoor de algemene informatie over exportinspecties.
Certificaat vereist voor
Fytosanitaire certificaten (exportcertificaten) worden alleen verstrekt voor producten, die volgens
dit overzicht certificaatplichtig zijn. De wetgever van het bestemmingsland bepaalt of een
product certificaat plichtig is. Voor niet-certificaatplichtige producten worden geen
certificaten verstrekt.
Vermelding van niet-certificaatplichtige producten op het certificaat dient achterwege te blijven.
Bijschrijvingen
Bijschrijvingen zijn formuleringen op het exportcertificaat waarmee de NVWA aan het
bestemmingsland aangeeft dat een product vrij is van bepaalde organismen. Indien voor een
bepaalde plantensoort een bijschrijving wordt vereist door het bestemmingsland, moet deze
worden vermeld op het exportcertificaat in het daarvoor bestemde vak (zie ook het document
‘Invullen van (re-)exportcertificaten’). De keuringsdiensten controleren namens de NVWA of de
partij/zending ook voldoet aan datgene wat in de bijschrijving staat vermeld.
Monstername
Voor sommige producten is bemonstering verplicht. Bemonstering kan worden aangevraagd bij
keuringsdienst die de inspectie uitvoert. Na monstername volgt de analyse van het monster.
Indien de uitslag negatief is (het organisme wordt niet aangetroffen), kan de exportinspectie
plaats vinden. Bij de exportinspectie dient een (kopie van) de uitslag te worden getoond.
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