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I. Toepassingsgebied1:  
 

Productomschrijving GN-code Land 
Ongewortelde stekken van Rhododendron 
spp.  

- Brazilië 

 
II. Eisen van het land van bestemming: 
 

De Braziliaanse bevoegde autoriteit is het Ministerie van Landbouw, veeteelt en voedselvoorziening 
(MAPA) en haar website is beschikbaar op de volgende link MAPA. De fytosanitaire eisen van Brazilië 
voor Belgische ongewortelde stekken van Rhododendron spp. (Category 4, Class 1) werden door MAPA 
bepaald (OFÍCIO Nº 138/2020/DSV/SDA/MAPA, dd 24/4/2020). 

De gereglementeerde organismen, waarvan MAPA beschouwt dat zij mogelijks binnengebracht kunnen 
worden op hun grondgebied via zendingen van Belgische rhododendronstekken, zijn opgenomen in de 
onderstaande tabel evenals een overzicht van de vereisten.  

 

Gereglementeerd organisme  Zending 
vrij van 

Productie-
perceel 
vrij van 

Officiële 
labo-

analyse 
zending 

Latijnse benaming Nederlandse benaming 

Insecten  
Acanthococcus azaleae azaleaschildluis X   
Cacoecimorpha 
pronubana 

anjerbladroller X   

Otiorhynchus armadillo snuitkever X   
Otiorhynchus ovatus kleine lapsnuitkever X   
Otiorhynchus 
rugosostriatus 

zwarte lapsnuittor X   

Otiorhynchus 
pseudonothus 

lapsnuitkever X   

Otiorhynchus singularis gevlekte lapsnuitkever X   
Otiorhynchus sulcatus taxuskever / gegroefde 

lapsnuitkever 
X   

Stephanitis rhododendri rhododendronnetwants X   
Stephanitis takeyai rotsheidenetwants X   
Thrips nigropilosus chrysanthemum trips X   
Schimmels  
Calonectria colhounii azaleameniezwammetje  X X 
Chrysomyxa rhododendri /  X X 
Monilinia fructigena appelrotkelkje  X X 
Phytophthora cambivora /  X X 
Phytophthora ramorum /  X X 
Bacterie 
Rhodococcus fascians /  X X 
Virussen  
Impatiens necrotic spot 
virus 

Impatiens vlekkenvirus  X X 

 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/importacao-e-exportacao
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De zending moet vergezeld worden van een fytosanitair certificaat waarop de volgende bijkomende 
verklaringen vermeld worden: 

- The place of production was submitted to official inspection during the period of cuttings development 
and it was not detected: Calonectria colhounii, Chrysomyxa rhododendri, Monilinia fructigena, 
Phytophthora cambivora, Phytophthora ramorum, Rhodococcus fascians and Impatiens necrotic spot 
virus according to the result of the official analysis of laboratory Nº (    ). 

- The consignment was inspected and it is free of Acanthococcus azaleae, Cacoecimorpha pronubana, 
Otiorhynchus armadillo, Otiorhynchus ovatus, Otiorhynchus rugosostriatus, Otiorhynchus 
pseudonothus, Otiorhynchus singularis, Otiorhynchus sulcatus, Stephanitis rhododendri, Stephanitis 
takeyai and Thrips nigropilosus. 

Via een officieel schrijven van MAPA (brief dd 29/11/2021) werd verduidelijkt dat deel 1 van de 
bijkomende verklaring moet geïnterpreteerd worden zoals weergegeven in bovenstaande tabel en 
betrekking heeft op het productieperceel en niet de productieplaats, en dat een officiële analyse moet 
gebeuren op de zending om de afwezigheid van welbepaalde organismen in de zending te bevestigen.   

 

III. Certificeringsvoorwaarden1: 
 
De ongewortelde stekken moeten vrij zijn van bodemmateriaal (aarde). 

Een officiële inspectie van het productieperceel om afwezigheid van bovenvermelde schimmels, de 
bacterie Rhodococcus fascians en het impatiens necrotic spot virus te garanderen dient bij het FAVV 
aangevraagd te worden en dit voor de periode van half mei tot en met november. De aanvraag moet 
gebeuren bij de lokale controle-eenheid waar het productieperceel gelegen is door middel van het 
formulier “AANVRAAG VAN INSPECTIES VAN PLANTEN, TIJDENS HET GROEISEIZOEN, MET HET 
OOG OP DE UITVOER”. 

Alvorens een fytosanitair certificaat kan worden afgeleverd dient de afwezigheid van bovenvermelde 
schimmels, de bacterie Rhodococcus fascians en het impatiens necrotic spot virus in de zending te 
worden aangetoond door middel van een officiële analyse. Bemonstering dient te gebeuren volgens het 
bemonsteringsschema (vastgelegd in ISPM 31) dat toelaat om met 99% betrouwbaarheid, 5% 
geïnfecteerde planten te detecteren, ook als er geen symptomen aanwezig zijn.  

 

 
1 Het toepassingsgebied van deze instructiebundel beperkt zich tot de onder punt II. vermelde eisen. Afhankelijk van de 
plantensoort zijn mogelijks aanvullende verklaringen en/of bijkomende certificatievoorwaarden van toepassing. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/_documents/20220926_inspectieaanvraagPhyto_NL.pdf
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/_documents/20220926_inspectieaanvraagPhyto_NL.pdf
http://www.fao.org/3/cb2570en/cb2570en.pdf

