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Eksport jabłek do Chin – spore wymagania fitosanitarne
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Choć otwarcie chińskiego rynku na polskie jabłka to spora szansa
dla rodzimych sadowników, obostrzenia fitosanitarne przy
eksporcie są dosyć duże. Nie każde jabłko, które wyrośnie na
polskim sadzie, będzie wystarczająco dobre dla chińskiego
konsumenta. Jaki więc będzie wyglądać eksport do Chin?
Dokument o eksporcie polskich jabłek do Chin podpisano w II połowie czerwca. Dzień później
zatwierdzony został pierwszy kontakt na wywóz partii jabłek pochodzących z tegorocznych zbiorów.
Choć wszystko toczy się bardzo szybko, nie oznacza to, że dla każdego producenta jabłek drzwi
chińskiego rynku stoją otworem. Barierą nie do przeskoczenia mogą być mocno szczegółowe
wymagania fitosanitarne. Dostosowanie się do chińskich wymogów może zająć sadownikom
nawet kilka lat.
Na eksport do Chin będą mogły być kierowane wyłącznie jabłka wyprodukowane,
przechowywane i pakowane w miejscach zarejestrowanych przez PIORIN.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

– Zgodnie z zapisami protokołu regulującego eksport polskich jabłek do Chin, na chiński rynek będą
mogły być sprzedawane te wyprodukowane w Polsce owoce, które będą spełniały wymagania
fitosanitarne oraz będą wolne od organizmów kwarantannowych Chin – informuje Państwowa
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. – Na eksport do Chin będą mogły być kierowane
wyłącznie jabłka wyprodukowane, przechowywane i pakowane w miejscach zarejestrowanych
przez PIORIN. Ma to na celu umożliwić prześledzenie pochodzenia eksportowanej przesyłki
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności.
Wnioski należy składać w Wojewódzkich Inspekcjach Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Sadownicy,
którzy chcą wyeksportować do Chin część jabłek z tegorocznych zbiorów, mają czas na złożenie
wniosku o rejestrację do 15 lipca 2016 r.
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Dostosowanie się do chińskich wymogów może zająć sadownikom nawet kilka lat.

Obowiązkiem zarejestrowanych producentów jest m.in. prowadzenie monitoringu i lustracji
sadów pod kątem szkodników kwarantannowych Chin. Muszą również prowadzić szczegółową
dokumentację działań związanych z integrowaną produkcją roślin z uwzględnieniem liczby
prowadzonych obserwacji, liczby i rodzaju stosowanych pułapek feromonowych.
– Udokumentowane muszą być również wszystkie zabiegi zwalczające występowanie
organizmów szkodliwych metodami chemicznymi i biologicznymi – podaje PIORIN. –
Uwzględnione muszą być następujące informacje: nazwa substancji aktywnej i data jej
zastosowania, stężenie preparatu i częstotliwość stosowania ochrony.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad fitosanitarnych przy eksporcie jabłek do Chin można
znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
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