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Export China: naamgeving op het 
fytosanitair certificaat  
 

Wilt u exporteren naar China? Dan moet u op het fytosanitair certificaat gebruik maken van de 
naamgeving zoals aangegeven in de invoervergunning (permit).  

Voorwaarden opmaak en naamgeving 
Voor de opmaak van het fytosanitair certificaat gelden de volgende voorwaarden (vanuit de 

landeneisen van de NVWA), hierop wordt door de BKD keurmeester gecontroleerd: 

1. Het fytosanitair certificaat wordt opgemaakt via KR-Full (e-CertNL) 

2. De volledige botanische naam (geslacht- + soortnaam) moet een bestaande soort 

zijn. 

3. Soortnaam alleen te gebruiken als deze in Nederland geteeld wordt* 

 

* Namen van niet in Nederland geteelde soorten kunnen niet op het exportcertificaat worden   

gebruikt; een voorbeeld is Lilium browni(i).   

 

Waarmerken certificaten lelies via e-CertNL 
In e-CertNL is bij het waarmerken van certificaten van lelies de botanische 

productomschrijving behorende bij de cultivar groep vervallen. U moet in de webschermen bij 

KR-Full (e-CertNL) zelf de soortnaam invoeren. Dit doet u door bij elke gekoppelde partij het 

kenmerk “PRODUCTNAAM_PERMIT” in te vullen met de correcte gewas en soortnaam.  

 

Soortnamen 
De volgende soortnamen voldoen aan de voorwaarden van de NVWA en worden door de 

BKD keurmeesters gehanteerd. Aanvullingen zijn mogelijk. 

 

Gewas Soortnaam op Chinese import permits 

Allium  giganteum 

Anemone cathayensis 

Colchicum autumnale 

Crocus sativus 

Dahlia pinnata 

Eremurus chinensis 

Freesia refracta 

Fritillaria  cirrhosa 

Fritillaria meleagris 

Hippeastrum rutilum 
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Hyacinthoides non-scripta 

Hyacinthus  orientalis 

Liatris spicata 

Lilium Asiatic hybrids 

Lilium Longiflorum hybrids 

Lilium martagon 

Lilium Oriental hybrids 

Muscari botryoides 

Narcissus cyclamineus 

Narcissus poeticus 

Narcissus pseudonarcissus 

Narcissus tazetta 

Ranunculus asiaticus 

Tulipa gesneriana 

Tulipa sp. 

Zantedschia aethiopica 

Zantedschia rehmanii 

 

Let op! Namen van niet in Nederland geteelde soorten kunnen niet op het exportcertificaat 

worden gebruikt; dit geldt dus voor: 

Lilium brownii                       

Lilium brownii var. viridulum Baker  

 

Overige bolgewas – soortnaam combinaties 
Komt een bolgewas - soortnaam combinatie nog niet in dit overzicht voor, stuurt u dan de 

soortnaam met Chinese permit naar info@bkd.eu. Dan kan deze toegevoegd worden. 
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