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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОС НА ЖИВОТИНСКА ТОР В НИДЕРЛАНДИЯ 

 

Информация относно правилата за внос на тор в Нидерландия може да бъде 

намерена на  следния адрес: https://www.hetlnvloket.nl. 

Вносителят е този, който трябва да организира получаването на ветеринарни 

разрешителни от холандските власти (ветеринарно-медицинска служба / 

VeterinaireDienst /nVWA. Повече информация може да бъде намерена на следния 

адрес: https://www.vwa.nl. 

 

Внос на преработен оборски тор  

При вноса на преработен (gehygiëniseerde) оборски тор и внос на гъбен компост не 

се изисква ветеринарно разрешение. Трябва да бъде обявен като "планиран внос“, а 

вие трябва да уведомите за превоза чрез системата за докладване. 

Вносителят информира Националната служба, че той ще изпълни вноса и че ще 

изпълни всички необходими изисквания. Ако е необходимо одобрение от страна на 

ръководните органи, тогава като прикачен файл се изпращат схеми от сервизните 

процеси. 

Не по-късно от 12 часа преди да се осъществи транспортът, вносителят изпраща по 

електронен път съобщение за предстоящ внос на тор. Трябва да бъде направена 

регистрация в "Електронна система за транспорт при внос на оборски тор" в раздела 

Одобряване на вноса (VDM).  

Можете също да отпечатате документ CMR (задължителна международна пратка) 

тук: https://www.hetlnvloket.nl 

 

Допълнителна информация за производство на почви  в Холандия 

 

Производството, както на компост, така и на почви в Холандия е широко 

разпространено. Основните суровини се внасят от различни страни, както следва: 

Произход на суровините % 

Внос на торф от Литва, Латвия и Естония  36% 

Внос на черен торф от Германия 36% 

Внос на торф от Финландия и Швеция 9% 

Внос на торф от Ирландия 5% 

Внос на кокос от Шри Ланка и Индия 5% 

Внос на дървени стърготини от Франция и Португалия 5% 

Внос на перлит от Гърция 3% 

Компост от Холандия 1% 

Дървесни влакна от Германия и Франция 1% 
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Информация и контакти за пазара на компост в Нидерландия 

Сдружение на производителите на почви  в Холандия 

http://www.devpn.nl/leden.html 

Сдружение на производителите на компост/зелени отпадъци  в Холандия 

http://bvor.nl/ 

Списък на членовете: 

http://bvor.nl/leden/ledenlijst/?doing_wp_cron=1403695189.7381489276885986328125 

http://www.innovatienetwerk.org/en/ 

 

Производители на почви и компост: 

CULVITA: http://www.culvita.nl/nieuws/4-over-ons 

BIO-RON: http://www.bio-ron.com/ 

LEGRO: http://www.legro.nl/uk/our-company/ 

KOMECO: http://www.komeco.nl/ 

INTERVEMA: http://www.intervema.nl/ 

HOOYMANSCOMPOST: http://hooymanscompost.nl/en/ 

Cnc: http://www.cnc.eu/ 

 

Производители и търговци: 

BASICSENTRENDS: http://www.basicsentrends.nl/nl 

http://webshop.basicsentrends.nl/en/product-group/decorating-material/ground-

cover/3741550-potting-compost-50-liter-per-bag 

VEENBAAS: http://www.veenbaas.nl/ 

PRIMASTA: http://www.primasta.nl/ 

 

Подходящо изложение в Нидерландия: 

Изложението BIOBEURS ще се проведе на 21 и 22 януари 2015 г. в гр. Зволе, 

Нидерландия. За повече информация: http://www.bio-beurs.nl/ 

Списък на изложителите (фирми от сектор производство на биологични храни и 

продукти), може да бъде намерен на следния адрес: 

http://www.bio-beurs.nl/exposanten 
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