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23 Września 2019
TAJLANDIA NOWYM KIERUNKIEM EKSPORTU POLSKICH JABŁEK

Sukcesem zakończyły się starania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ambasady RP
w Bangkoku o otwarcie rynku Tajlandii dla polskich jabłek. Publikacją w dniu 16 września 2019 r. przepisów
fitosanitarnych, organizacja ochrony roślin Tajlandii oficjalnie zakończyła procedurę uzyskania dostępu do
rynku tego kraju dla polskich jabłek.
 
Przepisy określają, że eksport jabłek z Polski odbywa się na podstawie zezwolenia importowego,
wydawanego przez Departament Rolnictwa Tajlandii. Zezwolenia wydawane są importerom, dlatego
konieczne jest bezpośrednie nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy zainteresowanymi tajskimi
importerami i polskimi eksporterami. 
 
Wymagania fitosanitarne obejmują zasady rejestracji podmiotów produkujących i pakujących owoce
przeznaczone na eksport do Tajlandii, lustracje prowadzone przez producentów na obecność występowania w uprawie określonych organizmów szkodliwych
oraz podejmowania działań zwalczających w przypadku ich zaobserwowania, a także wytyczne w zakresie pakowania i oznakowania opakowań,
wykorzystywanych do transportu owoców. Szczegółowe warunki eksportu zostały zamieszczone w załączniku tutaj.
 
W związku z faktem, że rynek Tajlandii został otwarty po zakończeniu bieżącego sezonu wegetacyjnego, na eksport ze zbioru ‘2019 będą mogły być
przeznaczone wyłącznie owoce pochodzące od producentów oraz z pakowalni zarejestrowanych przez wojewódzkie inspektoraty przed tegorocznym sezonem
na potrzeby eksportu jabłek do innych państw trzecich, a ich uprawa była kontrolowana i pozytywnie oceniona przez Inspekcję lub jednostkę certyfikującą.
Szczegółowych informacji w zakresie warunków eksportu w tym aktualizacji wpisu do rejestru, udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
 
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej
informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.
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