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Eksport mleka do Japonii - możliwy teraz i w kolejnych
latach
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MRiRW informuje, że z sukcesem zakończyły się renegocjacje wzoru
świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych. Dzięki tym działaniom
eksport mleka do Japonii i produktów mlecznych jest możliwy zarówno
aktualnie, jak i w przyszłych latach.

Zaakceptowanie świadectwa dla surowego mleka przez stronę
japońską
GIW w dniu 18 maja br. otrzymał informację o akceptacji nowego wzoru świadectwa
weterynaryjnego dla surowego mleka i produktów mlecznych. Dokument ten stosuje się przy
wysyłce mleka i produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia, a także wykorzystywanych na
cele paszowe i techniczne.

Procedura renegocjacji w sprawie eksportu mleka trwała od 2019 r.
Główny Inspektorat Weterynarii o wznowieniu eksportu mleka do Japonii informuje w swoim
komunikacie.
Podkreśla w nim, że rozmowy nad przywróceniem eksportu mleka do Japonii rozpoczęły się
w 2019 r. Właśnie wtedy, GIW wypełnił kwestionariusz dotyczący nadzoru nad produkcją mleczarską
w Polsce. Dzięki podjęciu takich kroków, eksport mleka do Japonii możliwy jest w drugiej
połowie 2020 r. Ponadto, ma być on kontynuowany w kolejnych latach dzięki porozumieniu się
z władzami Japonii.

Eksport mleka do Japonii i nie tylko
Polskim mlekiem interesuje się nie tylko Japonia, ale także Singapur. Można o tym przeczytać
w artykule Otwarty rynek dla polskich produktów.
Singapur, to nie jedyny azjatycki region, który interesuje się polskimi produktami. Oprócz niego, chęć
importu produktów bio wyraziła Malezja. Natomiast Mongolia chce importować ryż, proso, olej
roślinny i cukier. Ponadto, Ministerstwo Gospodarki Republiki Armenii poinformowało
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o zainteresowaniu importem produktów takich jak np.:
mleko w proszku
kasza gryczana
karma dla ryb
pasze dla bydła, drobiu i świń
Eksport mleka do Japonii – więcej informacji na temat możliwości eksportowych można znaleźć na
stronie MRiRW.
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