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Planten en plantaardige producten
bestemd voor consumptie

I.

Mexico

Toepassingsgebied

Betrokken producten
Betrokken parameters
Bestemming van de producten

II.

IB.PHY.MX.01
09/2021

Cichorei witloof (Cichorium intybus var. foliosum) (origine BE)
Fytosanitaire vereisten
Mexico

Eisen van het land van bestemming

Invoervergunning

Nee

Eis met betrekking tot aarde
(grond) en plantenafval

De zending moet vrij zijn van aarde, bladeren, stengels en ander
plantaardig materiaal dan het product zelf.

Verpakking

Nieuwe, schone en verzegelde verpakking. Houten
verpakkingsmateriaal (bv. kisten, paletten) moet voldoen aan
ISPM-15.

De producten moeten voldoen aan de fytosanitaire eisen die zijn vastgesteld op basis van een door de
Nationale Dienst voor Plantenbescherming van Mexico (SENASICA) uitgevoerde analyse van het
fytosanitaire risico (PRA). De eisen staan hieronder vermeld en kunnen ook worden geraadpleegd op de
volgende pagina:
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml
1. Het fytosanitair certificaat afgegeven door de Nationale Dienst voor Plantenbescherming van België
(FAVV),
moet
de
volgende
aanvullende
verklaring
bevatten
:
« El envió se inspecciono y se determinó como libre de Napomyza cichori y Ophiomyia pinguis »
(« De zending werd geïnspecteerd en vrij bevonden van Napomyza cichori en Ophiomyia pinguis »).
2. Het product moet voor uitvoer naar Mexico worden verpakt in nieuwe, schone en verzegelde
verpakkingen, die zijn geïdentificeerd met traceerbaarheidsgegevens (oorsprong, partijnummer).
3. Het product moet worden vervoerd in droge, schone en ontsmette containers en moet vrij zijn van
aarde, bladeren, stengels en ander plantaardig materiaal dan het product zelf.
Toegelaten punten van binnenkomst: Altamira, Tamps., Lazaro Cardenas, Mich., Manzanillo, Col.,
Tuxpan, Ver., Veracruz, Ver.

III. Invoercontrole door de bevoegde overheid van het land van
bestemming
1. Fytosanitaire inspectie op het punt van binnenkomst in Mexico, bemonstering door officieel
personeel van SENASICA en laboratoriumanalyse voor fytosanitaire diagnose van de insecten die
worden vermeld in de aanvullende verklaring van het fytosanitair certificaat.
2. Indien bij de fytosanitaire inspectie levende schadelijke organismen worden ontdekt, wordt de
zending op de plaats van binnenkomst tegengehouden totdat de quarantainestatus van het
schadelijke organisme is vastgesteld. Indien het vastgesteld organisme een quarantaine-organisme
voor Mexico is, zal de hele zending worden vernietigd of teruggestuurd naar het land van oorsprong
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of wederuitgevoerd naar een ander land dat de zending wel accepteert.
3. De fytosanitaire eisen vermeld onder punt II. zullen worden herzien bij vaststelling van een
quarantaine-organisme voor Mexico in verband met deze export.
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