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Aanverwant document 07 
Landspecifieke invoervereisten van Mexico voor Belgische  

appelen en peren 
  

De landspecifieke eisen gelden bovenop de algemene bepalingen zoals beschreven in de 
instructiebundel waaraan dit document aanverwant is. 

1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
 
Boomgaardnummer: identificatienummers van de percelen in het kader van de verzamelaanvraag (voor 

Vlaams Gewest: jaartal_VLM perceelnummer) en opgenomen in de lijst van 
operatoren voor export van appelen en peren 

 
FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
MX  Mexico 
PRA  Analyse van het fytosanitaire risico (‘pest risk analysis’) 
SENASICA Nationale dienst voor voedselveiligheid en agrarische voedselkwaliteit (‘El Servicio Nacional 

de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria’) 
VEN Vestigingseenheidsnummer 
VLM Vlaamse Landmaatschappij 
 

2. FYTOSANITAIRE EISEN 
 
Op basis van de Mexicaanse wetgeving moet een analyse van het fytosanitaire risico (PRA) worden 
uitgevoerd voor een aantal gereguleerde producten teneinde de invoervereisten vast te leggen. Meer 
informatie is beschikbaar op het volgende adres: https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/  
 
Op basis van een PRA werden door SENASICA de plaagorganismen geïdentificeerd waarvoor Belgische 
appelen en/of peren beschouwd worden als een mogelijke introductieweg op het Mexicaanse grondgebied. 
Om het risico m.b.t. deze gereglementeerde organismen te verlagen, moeten specifieke maatregelen in de 
verschillende stadia van productie tot export (systeembenadering) worden genomen.  
 
Deze risicobeheersmaatregelen voor Belgische appelen/peren werden vastgelegd in een werkplan dat 
tussen SENASICA en het FAVV werd overeengekomen.  
 

Het werkplan voor de uitvoer van appel werd nog niet finaal goedgekeurd door SENASICA. 
Operatoren die appelen van het seizoen 2020 wensen uit te voeren, dienen de maatregelen die worden 
beschreven in de systeembenadering te implementeren, dit echter zonder garantie dat ze hun 
appelen van 2020 zullen kunnen uitvoeren naar Mexico. Aangezien het werkplan nog niet werd 
ondertekend door Mexico is export van appels momenteel nog niet mogelijk. 
 

2.1 Gereglementeerde organismen 
 
De gereglementeerde organismen waarvan SENASICA oordeelt dat ze mogelijk binnengebracht kunnen 
worden op het Mexicaanse grondgebied via zendingen van Belgische appelen en/of peren, zijn opgenomen 
in de onderstaande tabellen. Specifieke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s m.b.t. deze 
gereglementeerde organismen te verlagen. 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/
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Tabel 1: Gereglementeerde organismen voor Belgische appelen 

Gereglementeerd organisme 
Latijnse benaming Nederlandse benaming 
Schimmels 
Monilinia fructigena Monilia - Bruinrot 
Monilinia laxa Monilia vruchtrot 
Pezicula alba (Phlyctema vagabunda)  Lenticelrot 
Pezicula malicorticis (Neofabraea malicorticis)  
Potebniamyces pyri Vruchtsteelrot 
Insecten en mijten  
Adoxophyes orana  Vruchtschilvreter 
Archips podana Grote appelbladroller 
Dasineura mali Appelbladgalmug 
Diaspidiotus ostreaeformis Oestervormige vruchtboomschildluis 
Grapholita funebrana Pruimenmot 
Grapholita lobarzewksii Kleine fruitmot 
Hoplocampa testudinea Appelzaagwesp 
Lepidosaphes ulmi Kommaschildluis 
Leucoptera malifoliela Damschijf-mineermot 
Ostrinia nubilalis Maisboorder 

 

Tabel 2: Gereglementeerde organismen voor Belgische peren 
Gereglementeerd organisme 
Latijnse benaming Nederlandse benaming 
Schimmels 
Monilinia fructigena Monilia - Bruinrot 
Monilinia laxa Monilia vruchtrot 
Stemphylium vesicarium  Zwartvruchtrot 
Insecten en mijten  
Adoxophyes orana  Vruchtschilvreter 
Cacopsylla pyri  Gevlekte perebladvlo 
Cacopsylla pyricola Perenbladvlo 
Epitrimerus pyri Perenroestmijt 
Hoplocampa brevis Perenzaagwesp 
Lepidosaphes ulmi  Kommaschildluis 
Leucoptera malifoliella  Damschijfmineermot 

 
2.2 Invoervereisten 

 
 De appelen en/of peren moeten geproduceerd worden volgens het  operationele werkplan die door 

SENASICA werd goedgekeurd (“systeembenadering”);  

 De zending moet vrij zijn van alle door MX gereglementeerde organismen (cf. punt 2.1); 

 Na de oogst moet een fungicidebehandeling met in België erkende middelen worden toegepast. De 
uitgevoerde fungicidebehandeling moet worden vermeld op het fytosanitair certificaat in het vak 
‘behandeling’ (vakken 12 tot 17);  

 Bijkomend dienen het lotnummer van de zending en het zegelnummer1 van de container vermeld te 
worden vermeld op het fytosanitair certificaat (vak 8 – identificatie van de zending). 

 

 

                                                      
1 Het zegelnummer kan worden aanvaard op basis van een verklaring op erewoord van de 
verantwoordelijke van het bedrijf, waarin het zegelnummer vermeld is. Wanneer er een non-conformiteit 
wordt vastgesteld door de bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming, zal een systematische 
fysieke controle van de verzegeling van de zending noodzakelijk zijn. 
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 Aan de buitenkant van elke verpakking en pallet moet volgende informatie zijn aangebracht: 
Producten/ appels (‘Manzanas’) of peren (‘Peras’), variëteiten, identificatie van de boomgaard 
(VEN-nr. producent_boomgaardnummer), VEN-nr. pakstation, verpakkingsdatum, lotnummer 
en land van productie (‘Country of origin: Belgium’).  

 Het fytosanitair certificaat dat afgeleverd wordt door het FAVV voor de uitvoer van appelen moet 
de volgende aanvullende verklaringen (vak 11) in het Spaans bevatten:  

~ ‘Los frutos frescos de manzana cumplen con las especificaciones establecidas en el Plan 
de Trabajo para la exportación de manzanas frescas (Malus domestica) de Bélgica a México 
(De verse appelen voldoen aan de vereisten van het OWP voor de export van verse appelen 
(Malus domestica) naar Mexico.). 

~ El envío se inspeccionó y se determinó como libre de’ (De zending is geïnspecteerd en 
bevonden vrij te zijn van): Adoxophyes orana, Archips podana, Dasineura mali, Diaspidiotus 
ostreaeformis, Grapholita funebrana, Grapholita lobarzewksii, Hoplocampa testudinea, 
Lepidosaphes ulmi, Leucoptera malifoliela, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Ostrinia 
nubilalis, Pezicula alba, Pezicula malicorticis and Potebniamyces pyri.  

 

Het fytosanitair certificaat dat afgeleverd wordt door het FAVV voor de uitvoer van peren moet de 
volgende aanvullende verklaringen (vak 11) in het Spaans bevatten:  

 
~ ‘Los frutos frescos de pera cumplen con las especificaciones establecidas en el Plan de 

Trabajo para la exportación de peras frescas (Pyrus communis) originarias y procedentes 
de Bélgica a México.’ (De verse peren voldoen aan de vereisten van het OWP voor de export 
van verse peren (Pyrus communis) die afkomstig zijn van en geproduceerd zijn in België 
naar Mexico.) 

~ ‘El envío se inspeccionó y se determinó como libre de’ (De zending is geïnspecteerd en 
bevonden vrij te zijn van): Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Stemphylium vesicarium, 
Epitrimerus pyri, Cacopsylla pyri, Cacopsylla pyricola, Hoplocampa brevis, Lepidosaphes 
ulmi, Leucoptera malifoliella and Adoxophyes orana. 

 

 De invoer van Belgische appelen en/of peren is alleen toegestaan via de volgende plaatsen: Tuxpan, 
Ver.; Veracruz, Ver.; Lázaro Cárdenas, Mich. en Manzanillo, Col.. 
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