Załącznik Nr 2
INFORMACJA DLA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW O WYMAGANIACH
FITOSANITARNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W EKSPORCIE JABŁEK
I/LUB GRUSZEK Z POLSKI DO USA
I.

OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW/SADÓW

1.

ZłoĪenie przez producenta, zainteresowanego eksportem ĞwieĪych owoców jabłek i/lub
gruszek do USA, do wojewódzkiego inspektora ochrony roĞlin i nasiennictwa, właĞciwego
dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, wniosku o wpisanie do stosownego wykazu
miejsc produkcji (sadów lub kwater) najpóĨniej do 10 maja roku rozpoczĊcia produkcji na
eksport do USA (w 2017 r. do 31 maja).

2.

We wniosku powinna byü wskazana osoba do kontaktu z udokumentowanym
doĞwiadczeniem w przeprowadzaniu oceny zdrowotnoĞci (Przykład: właĞciciel posiadający
odpowiednie wykształcenie – rolnicze/ogrodnicze bądĨ teĪ np. dokument z ukoĔczonego
szkolenia dotyczącego integrowanej produkcji, integrowanej ochrony roĞlin - do wglądu dla
inspektora PIORiN). Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1a.

3.

ZłoĪenie kaĪdego roku w terminie do 10 maja wniosku o potwierdzeniu prowadzenia
działalnoĞci przez podmiot zainteresowany eksportem jabłek i/lub gruszek do USA, zgodnie
z wzorem zawartym w Załączniku Nr 1b.

4.

Stosowanie dobrej praktyki rolniczej, łącznie z zastosowaniem zasad integrowanej ochrony
roĞlin (ewentualnie Zasad Integrowanej Produkcji) oraz wdraĪanie wszystkich wymagaĔ
okreĞlonych w Planie operacyjnym (OWP).

5.

Stosowanie wyłącznie Ğrodków ochrony roĞlin dopuszczonych w UE - zgodnie
z rozporządzeniem z Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 z dnia 21 paĨdziernika
w sprawie wprowadzenia do obrotu Ğrodków ochrony roĞlin (OJL 309, 24.11.2009 ze zm.)
z jednoczesnym zachowaniem poziomów tolerancji obowiązujących w imporcie do USA.

6.

Prowadzenie regularnych kontroli w sadach i dokumentowanie wszystkich czynnoĞci
dokonywanych w związku z lustracją na obecnoĞü organizmów kwarantannowych USA
oraz stosowanych zabiegów:
a) Producent prowadzi lustracje i zabiegi w oparciu o zasady Integrowanej Ochrony RoĞlin
lub o ile ma zastosowanie - zasady Integrowanej Produkcji, w tym z uwzglĊdnieniem
dodatkowych wytycznych dla USA (załącznik do metodyki integrowanej ochrony
jabłoni).
b) Producent prowadzi zapisy z monitorowania i zwalczania agrofagów w Notatniku
Integrowanej Produkcji (zakres informacji powinien byü stosowany przez wszystkich
producentów niezaleĪnie od uczestnictwa w systemie Integrowanej Produkcji).

7.

Granice jednostek produkcyjnych (sadów lub kwater) powinny byü wyraĨnie wyznaczone
(obrys na mapie lub zdjĊciu lotniczym), a same jednostki produkcyjne powinny byü
oznaczone przez producenta niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym.

8.

Wszystkie zebrane partie owoców powinny byü oznaczone z zapewnieniem ich identyfikacji
do poziomu jednostki produkcyjnej/sadu z zastosowaniem oznaczenia, o którym mowa
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w punkcie 7) .
9.

Podczas dokonywanych lustracji, w przypadku wykrycia Adoxophyes orana, Alternaria
gaisen, Argyrothaenia pulchellana, Ascochyta piricola, Ceratitis capitata, Grapholita
(Cydia) funebrana i Leucoptera malifoliella na poziomie przekraczającym wartoĞci progowe
zawarte w Załączniku 4 Planu operacyjnego, eksport owoców do USA pochodzących z
danego sezonu wegetacyjnego nie moĪe byü realizowany, chyba Īe producent zastosuje
odpowiedni Ğrodek fitosanitarny w postaci oprysku zgodny z wykazem Ğrodków ochrony
roĞlin dopuszczonych do stosowania.

10.

JeĞli podczas jakiejkolwiek kontroli nastąpiło wykrycie Leucoptera malifoliella, partia
owoców pochodzących od producenta, u którego nastąpiło wykrycie, zostanie odrzucona na
rzecz eksportu do USA, a podejmowane przez producenta Ğrodki fitosanitarne zostaną
poddane weryfikacji przez PIORiN. W zaleĪnoĞci od wyników weryfikacji, producentowi
moĪe byü wydany zakaz eksportu owoców jabłek i/lub gruszek do USA przez pozostałą
czĊĞü sezonu wegetacyjnego.

11.

W przypadku wykrycia innych organizmów kwarantannowych dla USA, kiedy
zastosowanie Ğrodków fitosanitarnych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 Planu operacyjnego)
nie jest moĪliwe, poraĪona partia nie zostanie dopuszczona na eksport do USA.

12.

JeĞli podczas kontroli przed eksportowej partii owoców przeznaczonych na wysyłkĊ do
USA nastąpi wykrycie Adoxophyes orana, Altenaria gaisen, Argyrotaenia pulchellana,
Ascochyta piricola, Ceratitis capitata, Grapholita (Cydia) funebrana, Leucoptera
malifoliella i/lub Monilinia fructigena, poraĪona partia owoców nie zostanie dopuszczona
przez PIORiN do wysyłki.

13.

W przypadku wykrycia organizmów szkodliwych innych niĪ wymienione w załączniku Nr 3
Planu operacyjnego, poraĪona partia nie zostanie dopuszczona do eksportu jednak ponowna
obróbka owoców (przesortowanie) w celu usuniĊcia przyczyny i ponowna kontrola
przeprowadzona przez PIORiN są dozwolone.

14.

Szczegółowe zasady kontroli dokonywanych przez producentów i PIORiN oraz Ğrodki
fitosanitarne w zwalczaniu organizmów kwarantannowych USA są zawarte
w załączniku Nr 2 i Nr 3 Planu operacyjnego (OWP), a wykaz organizmów
kwarantannowych okreĞlonych na rzecz importu ĞwieĪych jabłek i gruszek do USA
zawiera załącznik Nr 1 Planu operacyjnego (OWP).

II.

OBOWIĄZKI PAKOWALNI/PRZECHOWALNI

1.

Podmiot zajmujący siĊ przechowaniem/pakowaniem jabłek i/lub gruszek, zainteresowany
eksportem do USA, składa do wojewódzkiego inspektora ochrony roĞlin i nasiennictwa,
właĞciwego dla miejsca prowadzenia działalnoĞci, wniosek o wpisanie do stosownego
wykazu miejsc produkcji, przechowywania/pakowania jabłek i gruszek przeznaczonych na
eksport do USA w terminie wskazanym w planie operacyjnym – najpóĨniej do 25 lipca
kaĪdego roku (wzory wniosków, stanowią Załączniki Nr 1a i 1b). We wniosku powinna byü
wskazana osoba do kontaktu odpowiedzialna za realizacjĊ wymagaĔ dla
przechowalni/pakowalni okreĞlonych w Planie operacyjnym (OWP).

2.

W pakowalniach/przechowalniach powinny mieü zastosowanie procedury operacyjne
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dotyczące wyposaĪenia, czyszczenia, dezynfekcji, zapewniające warunki higieniczne zgodne
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny Ğrodków spoĪywczych (OJ No 139, 30.04.2004 ze zm.). Wskazane
procedury powinny byü oparte na zasadach HACCP i powinny byü dokumentowane.
Uwaga: pakowalnie/przechowalnie musza byü zarejestrowane w PaĔstwowej Inspekcji
Sanitarnej.
3.

Zastosowanie w pakowalniach/przechowalniach Ğrodków fitosanitarnych w zakresie
monitorowania i zwalczania organizmów kwarantannowych okreĞlonych w Planie
operacyjnym.

4.

Eksport jabłek i gruszek do USA moĪe byü realizowany tylko z tych przechowalni/
pakowalni, których owoce pochodzą z zarejestrowanych jednostek produkcyjnych (sadów
lub kwater).

5.

Odpowiednie przeszkolenie pracowników, mające na celu zaznajomienie ich z procedurami
fitosanitarnymi i organizmami kwarantannowymi, obowiązującymi w eksporcie jabłek i/lub
gruszek do USA oraz zagwarantowanie, Īe pracownicy bĊdą zgłaszaü wykrycie organizmów
kwarantannowych osobom wyznaczonym do kontaktu z PIORiN w pakowalni/przechowalni.

6.

Wyznaczeni pracownicy przechowalni/pakowalni dokonają oceny wszystkich wchodzących
do tych obiektów partii jabłek i/lub gruszek, pochodzących z zarejestrowanych jednostek
produkcyjnych i przeznaczonych na eksport do USA. Działania te muszą byü
dokumentowane w sposób uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem.

7.

Jabłka i gruszki przeznaczone na eksport do USA powinny byü sortowane, pakowane na
specjalnie do tego celu wyznaczonej linii lub na linii umytej wodą albo poddanej innemu
zabiegowi zapewniającemu jej czystoĞü, zanim sortowanie i pakowanie zostanie rozpoczĊte.
Działania te muszą byü dokumentowane w sposób uzgodniony z Wojewódzkim
Inspektorem.

8.

Przeznaczone na eksport do USA owoce powinny byü przeselekcjonowane w celu
zapewnienia, Īe są wolne od organizmów kwarantannowych USA okreĞlonych w Planie
operacyjnym w załączniku 1, są pozbawione ziemi, piasku, liĞci i innych resztek roĞlinnych.
PrzyjĊte partie owoców bĊdą składowane w sposób wykluczający moĪliwoĞü zamieszania
z owocami nie przeznaczonymi do wysyłki do USA.

9.

Wyznaczeni pracownicy pakowalni/przechowalni bĊdą wyrywkowo dokonywaü oceny
owoców na linii produkcyjnej pod kątem obecnoĞci organizmów kwarantannowych,
a w szczególnoĞci na obecnoĞü Leucoptera malifoliella w kielichu i czĊĞci przyszypułkowej.
Działania te muszą byü dokumentowane w sposób uzgodniony z Wojewódzkim
Inspektorem.

10.

Wykrycia organizmów kwarantannowych USA powinny byü zanotowane w prowadzonej
w związku z realizacją eksportu do USA dokumentacji, a PIORiN powinna byü
niezwłocznie o tym powiadomiona.

11.

Powinna byü zapewniona separacja jabłek i gruszek zapakowanych na eksport do USA od
jabłek i gruszek przeznaczonych do wysyłki na inne kierunki. Zapakowane owoce powinny
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byü zabezpieczone przed poraĪeniem przez muszki owocowe oraz inne organizmy szkodliwe
(np. umieszczone w workach foliowych, a nastĊpnie w kartonach lub, które po umieszczeniu
na palecie powinny byü ofoliowane).
12.

Podmiot pakujący lub przechowalnia musi zapewniü identyfikacjĊ przechowywanych
i pakowanych partii owoców na kaĪdym etapie tych procesów.

13.

Skrzyniopalety/skrzynie zawierające jabłka i gruszki przeznaczone na eksport do USA
powinny byü oznakowane w sposób identyfikujący jednostkĊ produkcyjną (nr rejestracyjny
i oznaczenie nadane przez producenta jednostce produkcyjnej), z którego pochodzą oraz
miejsce pakowania/przechowania. ToĪsamoĞü partii musi byü zachowana do chwili ich
przybycia do USA.

14.

Wykaz organizmów kwarantannowych USA dla ĞwieĪych jabłek i gruszek oraz Ğrodki
fitosanitarne ich zwalczania stanowią nastĊpujące załączniki do Planu operacyjnego
(OWP): Zał. 1; Zał. 2; Zał. 3 i Zał. 4.

15.

Kontrole inspektorów PIORiN bĊdą ukierunkowane na wszystkie organizmy kwarantannowe
USA wymienione w załączniku 1 Planu operacyjnego, ze szczególnym naciskiem na
Leucoptera malifoliella, Adoxophyes orana oraz Argytotaebnia pulchellana (syn.
A. ljungiana).

16.

JeĞli podczas kontroli w czasie przyjĊcia owoców do pakowalni/przechowalni nastąpiło
wykrycie:
c) Leucoptera malifoliella, partia producenta (owoce pochodzące z danej jednostki
produkcyjnej) zostanie odrzucona na rzecz eksportu do USA. PIORiN powinna byü
niezwłocznie powiadomiona o tym fakcie, a pakowalnia/przechowalnia nie moĪe
eksportowaü owoców pochodzących od tego producenta do czasu weryfikacji dokonanej
przez PIORiN.
d) W przypadku wykrycia innych organizmów kwarantannowych USA, kiedy
zastosowanie Ğrodków fitosanitarnych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 Planu
operacyjnego) nie jest moĪliwe, partia producenta nie zostanie przeznaczona na eksport
do USA.

17.

JeĞli podczas kontroli przedeksportowej, wykonywanej przez PIORiN, w partii owoców
przeznaczonych na wysyłkĊ do USA nastąpi wykrycie:
c) Adoxophyes orana, Altenaria gaisen, Argyrotaenia pulchellana, Ascochyta piricola,
Ceratitis capitata, Grapholita (Cydia) funebrana, Leucoptera malifoliella i/lub
Monilinia fructigena, poraĪona partia owoców nie zostanie dopuszczona przez PIORiN
do wysyłki.
d) W przypadku wykrycia organizmów szkodliwych innych niĪ wymienione w załączniku
Nr 3, partia producenta nie zostanie dopuszczona do eksportu jednak ponowna obróbka
owoców w celu usuniĊcia przyczyny i ponowna kontrola PIORiN są dozwolone.
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