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ประเทศนิวซีแลนด 
(New Zealand) 

 

ขอกําหนดในการสงออกพืช/ ผลผลิตพืช 

1. การสงออกผัก และผลไม  
ผัก และผลไม 9 ชนิดเทาน้ัน ที่สามารถนําเขาจากประเทศไทยได แตจะตองไดรับการตรวจสอบ และทําความ

ตกลงในรายละเอียดเก่ียวกับการกําจัดศัตรูพืชเสียกอน โดยเฉพาะผักและผลไมที่ เปนพืชอาศัยของแมลงวันผลไม 
(Bactrocera dosalis และ B. cucurbitae) ดังนี ้

1.1 ผักที่สามารถสงออกได ไดแก ขิง  
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ โดยสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) รับผิดชอบในการดําเนินการ

ตรวจสอบ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

1.2 ผลไมที่สามารถสงออกได ไดแก ลําไย ลิ้นจ่ี มังคดุ ทุเรียน มะมวง สับปะรด มะพราวออน และเผือก 

1.2.1 ลําไย ลิ้นจ่ี มังคุด และทเุรียน 

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ โดยสํานักวจิัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) รับผิดชอบในการ
ดําเนินการตรวจสอบ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (เชนเดียวกับการสงออกขิง) 

1.2.2  มะมวง 4 สายพันธุ คือ มะมวงน้ําดอกไม พิมเสน แรด และหนังกลางวัน  
มะมวงตองถูกกําจัดแมลงวันผลไม โดยการอบไอน้ํา (vapour heat treatment) ดวยการใช

อากาศรอนซ่ึงอิ่มตัวดวยไอนํ้า เพ่ิมอุณหภูมิอยางชาๆ จนกระท่ังอุณหภูมิภายในสุดของผลอยูที่ 47 C  และใหคง
อยูเปนเวลานาน  20 นาที และสามารถขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชไดที่สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) 

1.2.3 สับปะรด  
 ผลสับปะรดตองปราศจากแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis (oriental fruit fly) และ 

B. cucurbitae (melon fruit fly) และถูกทําลายโดยศัตรูพืชที่กําหนดไดไมเกิน 0.5% ของจํานวนสินคาท้ังหมด 

 New Zealand จะสุมตรวจสับปะรด 600 ผลและตองปราศจากรองรอยการทําลายของศัตรูพืช  
 หากพบแมลงวันผลไม 2 ชนิดดังกลาว สับปะรดจะถูกทําลาย หรือสงคืนประเทศตนทาง

ทันทีหรือตรวจพบส่ิงตองหาม เชน ทราย หรือเมล็ดวัชพืช จะตองทําการกําจัดศัตรูพืชหรือสงคืนประเทศตนทาง
เชนกัน 

 ตองระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้  The pineapple is this consignment have been 

inspected according to appropriate official procedure and are considered to be free from the regulated 

parts specified by New Zealand MAF and to conform with New Zealand’s current phytosanitary 

requirements 

1.2.4 เผือก 

ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้ The taro in this consignment has been inspected in 

accordance with appropriate official procedures and found to beทfree from any visually detectable 

quarantine pests, specified by the New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry. 

1.2.5 มะพราวออน ตามเอกสารที่แนบ 







 

1.3 ถ่ัวเขียวเมล็ดพนัธุ (seed)  

ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดงันี้  Curtobacterium flaccumfaciens pv. placcumfaciens and 

Xanthomonas campestris pv. vignicola are not known to occur in Thailand   

2. การสงออกขาว  
ขาวท่ีสงออกไปนิวซีแลนดตองทาํ treatment ดวยการรมยา โดยใชสารรมและอัตรา ดังนี้ 
2.1 การรมยาดวยสารรมเมทิลโบรไมด  อัตรา 48 g/ m3 / 24 hrs. ที่อุณหภูมิ10-15 C 

2.2 การรมยาดวยสารรมฟอสฟน   อัตรา 2 g/ m3 / 12 วัน     ที่อุณหภูมิ16-20 C 
     อัตรา 2 g/ m3 / 9 วัน       ที่อุณหภูมิ 21-25 C 

     อัตรา 2 g/ m3 / 5 วัน       ที่อุณหภูมิ 26 C หรือมากกวา 

3. การสงออกไมตัดดอก (cut flower)  

 3.1 การสงออกไมตัดดอก (ตารางท่ี 26) เชน ดอกกลวยไม (Dendrobium spp.), ไผกวนอิม (Dradaena spp.)  

และหมากผูหมากเมีย (Codyline) จะตองทําการกําจัดศัตรูพืชดวยการรมยา Methyl bromide ในอัตรา 20-24 g/ 

m3 / 90 นาที ที่อุณหภูมิ  21 C สําหรับดอกกลวยไม และใชอัตรา 32 g/ m3 / 2 hrs. ที่อุณหภูมิ  21 C สําหรับ
ไมตัดดอกอ่ืนๆ  นอกจากน้ี ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ประกอบการนําเขา (AD1) 

3.2 ไผกวนอิม, หมากผูหมากเมีย และไมตัดดอกตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางท่ี  26 ที่ระบุ  “Y”  หมายถึง 
สามารถขยายพันธุได และตองทํา treatment ดวยวิธีที่เหมาะสมเพ่ือทําลายความงอก (devitalisation) กอนการ
สงออก (AD 2) และเม่ือถึงดานนําเขาจะถูกสุมตัวอยางตรวจสอบความสามารถในการขยายพันธุอยางนอย 10  ชิ้น 
จาก 1 ใน 10 consignments 

3.3 ตองระบุขอความรับรองพิเศษในใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชตามตารางแนบที่ระบุ “Y” และ AD2 
โดยมีขอความดังนี้  

“The……ชื่อดอกไม…….has been subject to an approved devitalisation treatment rendering it non-

propagable” 

3.4 ตองระบุชนิดของสารเคมีที่ใชหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือทําใหพืชดังกลาวไมสามารถขยายพันธุได รวมท้ังวันที่
ดําเนินการ อัตราความเขมขนท่ีใช ระยะเวลา และอุณหภูมิในชอง “Disinfestation and/ or Disinfection 

Treatment” 

3.5 ไผกวนอิม (dracaena) และหมากผูหมากเมีย (cordyline) ตองตัดกาน ทําการฉีดพนสารกําจัดแมลงและ
เช้ือราท่ี New Zealand ยอมรับในระยะ 14 วัน และ 5 วันกอนการเก็บเก่ียวเพ่ือสงออก สารเคมีที่ไดรับการยอมรับ 
เชน  

3.5.1 Benomyl และ Methomyl 

3.5.2 Captan และ Cypermethrin 

3.5.3 Thairam และ Cypermethrin 



 

และทําการ devitalization (การทําใหไมสามารถขยายพันธุได) ดวยวิธีที่เหมาะสม และระบุขอความรับรองพิเศษ 
ดังนี ้

“The cut foliage and branches of …..ระบุชื่อพืช.....in this consignment have been harvest 

from plants that have been sprayed with ….ชื่อสารเคมีและอัตราที่ใช.... 14 and 5 days prior to 

harvesting for export to New Zealand and subject to an effective devitalisation treatment rendering the 

consignmemt non-propagation” 

 3.6 สําหรับไผกวนอิม (dracaena) และหมากผูหมากเมีย (cordyline) นั้น ดานนําเขาของ New Zealand จะ
ตรวจสินคาใน 10 consignments แรกตอเน่ืองกัน โดยสุมตัวอยางไมนอยกวา 5 ชิ้น และในกรณีที่สินคาใน 
consignments นั้นๆ มีมากกวา 500 ชิ้น จะสุมเพิ่มอีก 1 ชิ้นตอ 100 ชิ้น เพ่ือตรวจสอบการขยายพันธุ หากตรวจสอบ
แลวพบวา ใน 10 consignments แรกไมมีปญหา สําหรับ consignments ตอไปจะเปนเพียงการสุมตรวจเทาน้ัน 

หมายเหตุ     AD1 หมายความวา จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ประกอบการนําเขา 

 AD2 หมายความวา  จะตองทํา treatment ดวยวิธีที่เหมาะสมเพ่ือทําลายความงอก และไมสามารถ
ขยายพันธุได (devitalisation) 

 

4. การสงออกพืชเพือ่ปลูก 

 การสงออก nursery stock (พืชที่ปลูกเล้ียงในโรงเรือนเพาะชํา) ตองไดรับอนุญาตและมี import permit 

จากนิวซีแลนดมาแสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดสงออกทุกคร้ัง นอกจากนี้ nursery stock ในทุกกรณีตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการนําเขา (basic condition และ special condition) ของนิวซีแลนดอยางเครงครัด 

ลักษณะของ Nursery stock (ไมวาจะเปนพืชชนิดใดกต็าม) ที่มเีฉพาะเงื่อนไขการนําเขาเบ้ืองตน (basic 

condition) ไดแก  
1. ทอนพันธุ (cutting) ทั้งที่พักตัว และไมพักตัว 

2. ตนพืชทั้งตน (whole plants) 

3. หนอ (bulb) หรือหัว (tuber) ที่มีการพักตัว  
4. พืชที่ไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

ตัวอยางเชน การสงหัว (bulb) ไมดอกชนิดหน่ึงจากประเทศไทย ซึ่งเปนหัวท่ีอยูในชวงพักตัว นอกจาก
จะตองมี import permit แลวยังตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้ The dormant bulbs have been sourced 

from a pest free place of production, free from Helicobasidium monpa ในขณะท่ี การสงพืชทั้งตนหรือทอน
พันธุ จะระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้ The nursery stock has been sourced from a pest free place of 

production, free from Helicobasidium monpa นอกจากนี้ การระบุขอความรับรองพิเศษยังตองพิจารณาถึงชนิด
ของไมดอกน้ันๆ ดวย   
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APPENDIX 1:
SPECIFIC COUNTRY/COMMODITY REQUIREMENTS

General requirements 

All consignments of fresh cut flowers/foliage must be accompanied by a 
phytosanitary certificate attesting that the consignment has been inspected and/or 
tested in accordance with appropriate official procedures and is considered to be 
free from quarantine pests specified by the New Zealand Ministry of Agriculture 
and Forestry. The phytosanitary certificate must also attest that the consignment 
conforms with the current phytosanitary requirements of the New Zealand Ministry 
of Agriculture and Forestry. 

The following additional declaration to the phytosanitary certificate applies: 

{AD1} This is to certify that the cut flowers/foliage described herein have been 
inspected and/or tested according to appropriate official procedures and 
are considered to be free from the quarantine pests specified by New 
Zealand MAF and to conform with the current phytosanitary requirements 
of New Zealand MAF, including those for regulated non-quarantine pests. 

Note: If the phytosanitary certificate is in accordance with the model phytosanitary 
certificate annexed to the revised (1997) text of the FAO IPPC the above additional 
declaration is not required. 

Specific requirements 

Where the plant material is propagable (as shown in relevant country:commodity 
schedules) the material must be subject to an appropriate devitalisation treatment 
rendering the material non-propagable. The following additional declaration to the 
phytosanitary certificate will apply. 

{AD2} The [commodity] has been subject to an approved devitalisation 
treatment rendering it non-propagable. 

Full details of the devitalisation treatment must be included in the “Disinfestation 
and/or Disinfection Treatment” area of the phytosanitary certificate. Details of the 
date, active ingredient, concentration, treatment duration and temperature must be 
recorded. 

Refer to specific country:commodity schedule for details of any further additional 
declarations that may be necessary. 
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APPENDIX 1
Specific Requirements: Cut Flowers from Singapore, Malaysia, 
Thailand

Scientific Name Common Name Propagable General ADs Specific ADs
Adianthifonis U AD1
Alpinia spp. ginger-lily N AD1
Ananas bracteatus mini pineapple N AD1
Anthurium spp. U AD1
Arachniodes spp. leather fern N AD1
Aranda spp. orchid (hybrid) N AD1
Aranthera spp. orchid (hybrid) N AD1
Bupleurum spp. baloon pods Y AD1 AD2
Calathea insignis N AD1
Calathea sereina N AD1
Calathea spp. U AD1
Cassia fistula golden rain N AD1
Celosia spp. celosia N AD1
Chrysalidocarpus U AD1 Note 3 
Chrysanthemum spp. chrysanthemum Y AD1 AD2
Cirsium japonicum Japanese thistle N AD1
Codiaeum variegatum variegated laurel, 

croton
N AD1

Costus spicatus spirul flag N AD1
Costus spp. U AD1
Curcuma alismatifolia hidden lily Y AD1 AD2
Cycas spp. cycas N AD1
Davallia spp. fern Y AD1 AD2
Delphinium spp. delphinium N AD1
Dendrobium spp. (note:
clean detached roots 
are permitted)

orchids N AD1

Dianthus spp. carnations Y AD1 AD2
Freesia spp. fressia N AD1
Gerbera spp. Transvaal daisy N AD1
Globba spp. Y AD1 AD2
Gypsophila paniculata baby's breath Y AD1 AD2
Helianthus spp. sunflower U AD1
Heliconia spp. false bird of 

paradise
N AD1

Iris pseudacorus iris N AD1
Ixia spp. N AD1
Lilium spp. lily Y AD1 AD2
Limonium spp. statice N AD1
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APPENDIX 1
Specific Requirements: Cut Flowers from Singapore, Malaysia, 
Thailand

Lisianthus U AD1
Mokara spp. orchids N AD1
Moluccella spp. U AD1
Monstera deliciosa fruit-salad plant N AD1
Musa decora banana N AD1
Nymphaea spp. tropical water lily N AD1
Oncidium spp. orchids N AD1
Paeonia spp. peony N AD1
Philodendron selloum N AD1
Phoenix spp. phoenix leaf N AD1
Pleomele reflexa U AD1
Polystichum spp. fern Y AD1 AD2
Rhapis humilis lady palm N AD1 Note 3 
Rhapis spp. U AD1
Rosa spp. rose Y AD1 AD2
Rumohra spp. heather leaf fern N AD1
Solidago spp. golden rod N AD1
Solidaster spp. N AD1
Tapeinochilus spp. torch flower Y AD1 AD2
Trachelium spp. Y AD1 AD2
Vallota U AD1
Vanda spp. orchids N AD1
Verticordia chrysantha Y AD1 AD2
Zantedeschia spp. calla lily N AD1
Zingiber spp. ginger flower N AD1

Notes : 
1.  Species listed in bold font and shaded grey: 

Unaccompanied Consignments from Malaysia and Singapore must be 
treated on arrival prior to inspection. Only Methyl Bromide treatment is 
permitted. The rate to be used is that prescribed in Approved Biosecurity 
Treatments for Risk Goods Directed for Treatment BNZ-STD-ABTRT for 
treatment of insects (FVT1).  Treatment must be completed within the 
metropolitan area and within 24 hours of arrival. Once a compliant 
treatment certificate is received the goods will be directed for inspection. 
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Unaccompanied consignments from Thailand – treatment pre-arrival
Unaccompanied consignments from Thailand must be pre-arrival treated 
with Methyl Bromide only with appropriate endorsement on phytosanitary 
certificate.  The rate to be used is that prescribed in Approved Biosecurity 
Treatments for Risk Goods Directed for Treatment BNZ-STD-ABTRT for 
treatment of insects (FVT1). 

2. Accompanied orchids from Singapore Airport Duty Free do not require a 
standard Phytosanitary Certificate. A phytosanitary 'tag' sticker is attached 
to the carton. The sticker is numbered and issued by the Singapore Agri-
Food and Veterinary Authority (AVA).  Accompanied orchids do not 
require the on-arrival treatment (note 1) but must be declared will be 100% 
inspected on-arrival.

3. Chrysalidocarpus and Rhapis. If a fungicide treatment is applied the 
Malaysia and Singapore phytosanitary certificate must be endorsed with 

'The Rhapis/Chrysalidocarpus foliage in this consignment has been treated 
using an approved fungicide treatment” 


