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Aanleiding en doel
Middels dit protocol wordt de werkwijze vastgelegd voor het beschikbaar krijgen
van partijen chrysanten voor export naar de USA. Aanleiding is de importstop die
de USA in 2010 afkondigde vanwege regelmatige vondsten van Puccinia horiana
in chrysanten snijbloemen uit Nederland. APHIS heeft onvoldoende vertrouwen in
ons inspectie systeem, reden om inperkende maatregelen in te stellen.
1. Exportmonitoring erkende kwekerijen
Een kwekerij moet minimaal 30 dagen gecontroleerd zijn.
Deze monitoring wordt maandelijks door het KCB uit gevoerd.
Een kwekerij controleert zelf met scouts wekelijks het gewas, en registreert
dit in een logboek.
De betreffende teeltlocatie wordt na verstrijken van een maand in het
register “vrije bedrijven chrysanten VS” opgenomen.
Wijzigingen in het register worden doorgegeven aan de USA door de NVWA.
Indien besmetting wordt aangetroffen gaat een teeltlocatie minimaal 3
maanden uit het register. Pas na aanvullende maatregelen, goed gekeurd
door de USA kan het bedrijf weer in het register worden op genomen.
2. Export inspectie op de kwekerij
exporteurs moeten bloemen rechtstreeks bij geregistreerde telers kopen.
Kan niet via de veiling.
de exportinspectie vindt plaats bij de geregistreerde bedrijven, tijdens de
oogst en het inpakken.
iedere partij wordt geïnspecteerd volgens het register steekproefgrootte bij
export.
bloemen moeten voor inspectie in exportdozen klaar staan.
de dozen moeten verzegeld zijn met quarantaine tape.
geïnspecteerde dozen worden voorzien van een sticker:, inspected by
NPPO.
In de doos en op de doos komt een label met gegevens over de inhoud en
registratienummer van de teler.
na goedkeuring wordt een inspectiebiljet afgegeven.
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het inspectiebiljet begeleidt de zending naar de exporteur
de zending wordt rechtstreeks bij de exporteur afgeleverd.
bij de exporteur vindt een administratieve check plaats, en bij twijfel aan
het document en de identiteit vindt een steekproef van de zending plaats.
De exporteur kan het inspectiebiljet omwisselen voor een fytosanitair
certificaat met een bijschrijving.
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3. Wijzigingen in het register
het register vrije bedrijven chrysanten voor de VS wordt door het KCB
beheert.
wekelijks op woensdag zullen wijzigingen door de NVWA worden
doorgevoerd, tenzij bij een besmetting, dan wordt een bedrijf direct uit het
register verwijderd.
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