Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, FAVV - Instructiebundel voor export

Planten en plantaardige producten

I.

Peru

Toepassingsgebied

Betrokken producten
Betrokken parameters
Bestemming van de producten

II.

IB.PHY.PE.01
03/2022

Biologisch bestrijdingsmiddel Neoseiulus cucumeris (origine BE)
Fytosanitaire vereisten
Peru

Eisen van het land van bestemming

Invoervergunning

Ja

Verpakking

Nieuwe verpakking, vrij van alle materialen die vreemd zijn aan
het toegelaten product

De producten moeten voldoen aan de fytosanitaire eisen die zijn vastgelegd op basis van een door de
Nationale Dienst voor Plantenbescherming van Peru (SENASA) uitgevoerde analyse van het fytosanitaire
risico (PRA). De eisen (Resolución Directoral 0010-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV) staan hieronder vermeld.
1. De importeur of belanghebbende moet de fytosanitaire invoervergunning bekomen die wordt afgegeven
door SENASA, vóór certificering en verzending in het land van oorsprong.
2. De zending moet vergezeld gaan van een officieel fytosanitair certificaat van het land van oorsprong
waarin wordt verklaard dat:
2.1. Aanvullende verklaring :
2.1.1.« El material biológico procede de un laboratorio, centro de investigación o centro de
producción registrado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria – ONPF del
país de origen » (« Het biologisch materiaal is afkomstig van een laboratorium,
onderzoekscentrum of productie-inrichting dat of die geregistreerd is door de Nationale Dienst
voor Plantenbescherming (NPPO) van het land van oorsprong. »).
De operator moet aan de certificerende agent het bewijs voorleggen dat het biologisch
materiaal afkomstig is van een inrichting die bij het FAVV is geregistreerd.
2.1.2.« Tyrophagus putrescentiae componen el envío como ácaro presa para la alimentación del
ácaro depredador » (« Tyrophagus putrescentiae maken deel uit van de zending als prooimijt
voor het voeden van de roofmijt »).
2.1.3.« El sustrato que contiene al material biológico es inerte y se encuentra esterilizad » (« Het
substraat dat het biologisch materiaal bevat, is inert en gesteriliseerd »).
De operator moet aan de certificerende agent het bewijs voorleggen dat aantoont dat aan
deze vereiste is voldaan.
3. De verpakking moet nieuw zijn en voor het eerst worden gebruikt, mag geen materiaal bevatten dat
vreemd is aan het toegelaten product, en moet correct zijn geëtiketteerd met de identificatie van het
biologisch materiaal, het nummer van de productiepartij en het land van oorsprong.
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