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Na podstawie wymagań fitosanitarnych uzgodnionych w formie Protokołu (20.06.2016 r.)  
z Generalną Administracją ds. Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej 
(AQSIQ) poniżej przedstawiono warunki, jakie muszą zostać spełnione dla owoców świeżych - 
jabłek, aby przesyłki mogły być eksportowane z Polski do Chin. 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Jabłka przeznaczone na eksport do Chin będą pochodziły z Polski i będą spełniały wymagania 
fitosanitarne, normy bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą wolne od organizmów 
kwarantannowych Chin. Przed pierwszym sezonem eksportowym zostanie przeprowadzona 
wspólna (PIORiN i AQSIQ) wyrywkowa kontrola zarejestrowanych miejsc produkcji, pakowalni, 
pod kątem spełnienia chińskich wymagań fitosanitarnych.  

 

II.  REJESTRACJA PODMIOTÓW 

Na eksport do Chin będą mogły być kierowane wyłącznie jabłka wyprodukowane, przechowywane, 
i pakowane w miejscach zarejestrowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa, co umożliwi prześledzenie pochodzenia eksportowanej przesyłki w razie 
wystąpienia niezgodności. 
Podmiot zainteresowany eksportem jabłek do tego kraju powinien postępować zgodnie z zasadami 
opisanymi poniżej. 
 

1. Producent jabłek składa do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa 
(WIORiN) właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wniosek o wpisanie do 
stosownego wykazu danego miejsca produkcji (sadu), w którym produkowane są jabłka  
z przeznaczeniem na eksport do Chin (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1). 
  

2. We wniosku producent poświadcza, że:  
a. jabłka, które będą przedmiotem eksportu do Chin będą produkowane  

z zachowaniem zasad integrowanej ochrony roślin (IO) lub integrowanej produkcji 
roślin (IP), obejmującej monitoring agrofagów i chorób oraz zwalczanie metodami 
chemicznymi i biologicznymi; 

b. prowadzi uprawę w oparciu o założenia zasad dobrej praktyki rolniczej; 
c. otrzymał i zapoznał się z wymogami obowiązującymi w eksporcie jabłek z Polski  

do Chin (Załącznik Nr 2) oraz metodykami IO/IP i zobowiązuje się  
do przestrzegania tych wymogów. 
 

3. W wyniku rejestracji podmiotowi nadawany jest unikalny numer, składający się  
z następujących oznaczeń: CN (Chiny)/S (określenie miejsca produkcji – SAD)/kod 
województwa/kolejny numer nadany dla miejsca produkcji w wykazie WIORiN (przykład: 
CN/S/00/0).  
 

4. Podmiot zajmujący się przechowywaniem, i/lub pakowaniem jabłek, przeznaczonych na 
eksport do Chin, składa wniosek o wpis do wykazu miejsc zajmujących się 
przechowywaniem i/lub pakowaniem jabłek z przeznaczeniem na eksport do Chin do 
wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca 
prowadzenia działalności (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1).  
 

5. W wyniku rejestracji miejsca przechowywania (chłodnie) i/lub pakowania jabłek 
przeznaczonych na eksport do Chin otrzymują unikalny numer składający się  
z następujących oznaczeń CN (Chiny)/P (oznaczenie PAKOWALNI/ 
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PRZECHOWALNI)/kod województwa/kolejny numer w rejestrze (przykład CN/P/00/0). 
 

6. Potwierdzenie nadania numeru rejestracyjnego dokonywane jest w formie informacji 
pisemnej, przekazywanej wnioskodawcy. 
 

7. W przypadku, gdy w miejscu produkcji jabłek równocześnie znajduje się tylko 
przechowalnia nadawany jest tylko jeden numer z wyróżnikiem „S”. Natomiast, jeżeli  
w danym miejscu produkcji odbywa się również pakowanie do etapu finalnego produktu, 
który jest przedmiotem eksportu do Chin, nadawane są dwa odrębne numery z wyróżnikami 
„S” i „P”. 
 

8. Wojewódzki Inspektor prowadzi wykaz miejsc zajmujących się produkcją  
i/lub przechowywaniem i/lub pakowaniem (tzw. „obróbką”) jabłek przeznaczonych na 
eksport do Chin. Wykaz zawiera co najmniej: nadany numer rejestracyjny; imię i nazwisko 
producenta lub nazwę firmy, adres miejsca (miejsc) prowadzenia działalności (produkcji 
i/lub przechowywania i/lub pakowania).  
 

9. Zainteresowane podmioty składają wnioski o wpis do rejestru w bieżącym roku 
najpóźniej do 15 lipca do właściwego WIORiN.  
 

10. Nadany numer wpisu do rejestru jest ważny na czas nieokreślony, pod warunkiem, że stan 
fitosanitarny miejsca produkcji, sortowania i przechowywania nie ulegnie zmianie. 
 

11. Wykazy zarejestrowanych miejsc produkcji, przechowywania i/lub pakowania jabłek  
z przeznaczeniem na eksport do Chin przekazuje się do GIORiN w formie odrębnych 
plików formatu Excel, zawierających informacje o których mowa w pkt.8. Termin 
przekazania wykazów w bieżącym roku ustala się na 22 lipca br.  
 

12. Zgodnie z ustalonymi warunkami protokołu, wykazy podmiotów zarejestrowanych na 
potrzeby eksportu jabłek do Chin będą przekazywane do Generalnej Administracji ds. 
Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ).  
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Załącznik Nr 1 
WNIOSEK  

O UMIESZCZENIE W WYKAZIE PODMIOTÓW REJESTROWANYCH  
W ZWI ĄZKU Z EKSPORTEM  

OWOCÓW ŚWIEŻYCH - JABŁEK DO CHIN 
 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY RO ŚLIN I NASIENNICTWA 
 

w………………………….…. Oddział w ……………………………… 

I. DANE WNIOSKODAWCY 
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: 

Miejscowość: Ulica:  Nr domu/lokalu: 

Województwo: Poczta:  Kod Pocztowy: 

Powiat: Gmina: 

 

 
II. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

 
 

  � uprawa                            � przechowywanie                            � pakowanie 

 
III. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA ZGODNIE SYSTEMEM: 

 

 �  Integrowana Ochrona Roślin    � Integrowana Produkcja Roślin 

IV. MIEJSCE(A) UPRAWY, PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, SORTOWANIA JABŁEK 
 

Lp. Adres miejsca prowadzenia działalności 
wskazanej w pkt. II 

Powierzchnia uprawy 
(o ile dotyczy) 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

V. OTOCZENIE MIEJSCA PRODUKCJI (SADU) 

 � inny sad produkcyjny    � sad niechroniony (zaniedbany)     � inne 
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VI. DANE OSOBY DO KONTAKTÓW Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM 
 
 Imię i nazwisko: 

 Telefon kontaktowy/Faks: 

 E – mail: 

 

 
VII. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 
 

 
…………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis 
 

VIII. POŚWIADCZENIE ZAPOZNANIA I ZOBOWIĄZANIA SIĘ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO PRZESTRZEGANIA 
WARUNKÓW FITOSANITARNYCH EKSPORTU JABŁEK Z POLSKI DO CHIN 
 

 
…………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis 
 

 
 

 
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wszelkich 
zmianach danych zwartych we wniosku w zakresie niezbędnym do realizacji eksportu owoców świeżych – jabłek  
z Polski do Chin 

 
Ja niżej podpisana/y, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przedstawionych w niniejszym wniosku przez PIORiN  
w zakresie i celu niezbędnym do realizacji eksportu owoców świeżych – jabłek z Polski do Chin. 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych, zawartych w przedstawianych przeze mnie dokumentach 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych na potrzeby eksportu do Chin, administrowanym przez PIORiN.  

 
 
 
ADNOTACJE PRACOWNIKA INSPEKCJI 
 

Numer ewidencyjny wniosku: Sprawdzono: 
 
 
……………………   ………………………… 
      Data         Pieczęć i podpis 

Nadano numer w wykazie: 
 

 

 
 
� Zaznaczyć właściwe pole 

 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis 
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Załącznik Nr 2 
 

INFORMACJA O WYMAGANIACH FITOSANITARNYCH OBOWI ĄZUJĄCYCH 
W EKSPORCIE JABŁEK Z POLSKI DO CHIN 
DLA ZAREJSTROWANYCH PODMIOTÓW 

 
I.  REJESTRACJA NOWYCH PODMIOTÓW  

 
1. Producent jabłek i/lub podmiot zajmujący się przechowywaniem i/lub pakowaniem 

jabłek, zainteresowany eksportem do Chin składa do wojewódzkiego inspektora ochrony 
roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy 
(producent) lub właściwego wojewódzkiego inspektora dla miejsca prowadzenia 
działalności (pozostali) wniosek o wpisanie do stosownego wykazu miejsc produkcji, 
przechowywania, i pakowania jabłek przeznaczonych na eksport do Chin (wzór 
wniosku, stanowi Załącznik Nr 1). 
 

2. Wniosek w bieżącym sezonie wegetacyjnym składa najpóźniej do 15 lipca do 
właściwych WIORiN. 

 
 

II.  LUSTRACJE FITOSANITARNE 
 

1. Producent przeprowadza obserwacje, pod kątem występowania organizmów 
kwarantannowych dla Chin, wyszczególnionych w tabeli poniżej, w trakcie uprawy, 
zbioru oraz przechowywania w oparciu o Metodyki Integrowanej Ochrony i/lub 
Integrowanej Produkcji, załącznik do ww. Metodyk „Dodatkowe wymagania przy 
produkcji jabłek przeznaczonych do Chin”, zasady dobrej praktyki rolniczej, 
obejmujące utrzymanie fitosanitarnych warunków w miejscu produkcji – sadzie. 
Lustracje sadów odpowiednio przeprowadza także podmiot certyfikujący i/lub 
wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy.  
 

2. W miejscach produkcji, które zostaną wpisane do rejestru wojewódzki inspektor  
w bieżącym sezonie wegetacyjnym przeprowadza lustrację, pod kątem 
występowania organizmu szkodliwego Erwinia amylovora: 

 
a) po raz pierwszy niezwłocznie po dokonaniu wpisu, 
b) po raz drugi po osiągnięciu przez młode pędy długości 50 - 100 cm (przełom 

lipca i sierpnia), 
c) po raz trzeci - przed zbiorem. 

 
3.  Podczas kontroli w zarejestrowanym sadzie, ocenie poddaje się wszystkie rośliny 
żywicielskie uprawiane w miejscu produkcji. Kontrolą wizualną objęte zostanie 
także najbliższe otoczenie sadu (np. przydrożne zadrzewienia). Jabłka przeznaczone 
na eksport do Chin muszą pochodzić z miejsc produkcji wolnych od występowania 
Erwinia amylovora, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardzie ISPM 10. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli na dalszym etapie posłużą do spełniania 
wymagań, wynikających z warunków niezbędnych do utworzenia na zakończenie 
bieżącego sezonu wegetacyjnego miejsca produkcji wolnego od E. amylovora, 
zgodnie z zasadami art. 10 a ustawy z dnia 18.12.2003 r. o ochronie roślin  
(Dz. U. z 2016 r. poz.17 ze zm.)  
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4. Producent dokumentuje w sposób uzgodniony z podmiotem certyfikującym 
prowadzone kontrole w oparciu o notatnik Integrowanej Produkcji (stanowiący 
załącznik do Rozporządzenia MRiRW w sprawie dokumentowania działań 
związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. z 9 lipca 2013 r. poz. 788)  
z uwzględnieniem: 

 
a. obserwacji w tym obserwacji „zerowych” pod kątem organizmów 

szkodliwych wskazanych poniżej z uwzględnieniem nazwy organizmu 
szkodliwego w okresie wegetacji, 

b. liczby i rodzaju stosowanych pułapek feromonowych , 
• Cydia pomonella (co najmniej 1 pułapka na 1 ha, przy czym dla sadu  

o powierzchni mniejszej niż 5 ha zostanie wystawionych co najmniej  
5 pułapek. wymiany feromonu dokonuje się raz na miesiąc.) 

• pułapki sprawdzane są co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku 
masowych lotów 2 - 3 razy w tygodniu z odnotowaniem liczby 
zidentyfikowanych/zliczonych owadów w trakcie kontroli pułapek (liczba 
owadów/pułapkę) 

c. zabiegów zwalczających występowanie organizmów szkodliwych metodami 
chemicznymi i biologicznymi z uwzględnieniem następujących informacji: 
nazwy substancji aktywnej, daty zastosowania, stężenia i częstotliwości 
stosowania ochrony. 

 
5. Producent regularnie monitoruje rośliny w sadzie, pod kątem uszkodzenia pni i kory 

w kontekście występowania grzyba Neofabraea malicorticis. Dodatkowo po zbiorze, 
owoców dla każdego zarejestrowanego sadu muszą być wykonane laboratoryjne 
badania hodowlane na obecność Neofabraea malicorticis. Zasady przeprowadzania 
badań będą ustalone z wojewódzkimi inspektoratami. 
 

6. W trakcie uprawy producent usuwa wszelkie opadłe liści, spady, porażone części 
roślin (gałęzie i owoce) oraz niszczy miejsca zimowania organizmów szkodliwych. 

 
7. Przed zbiorem PIORiN lub upoważniona jednostka certyfikująca przez PIORiN 

przeprowadzi wyrywkową inspekcję, pod kątem występowania Cydia pomonella.  
W tym celu kontroli zostanie poddanych, co najmniej 600 owoców z ha sadu, 
obejmujące krojenie 20 % owoców. 

 
8. Przed zbiorem owoców obowiązkowo stosuje się zabiegi zatwierdzonymi 

fungicydami, przeciwko chorobom wywoływanym przez grzyby (w szczególności 
Neofabraea malicorticis, Neofabraea perennans i Neofabraea alba), a w przypadku 
wystąpienia opadów deszczu zabiegi są powtarzane. 

 
9. Bezpośrednio przez zbiorem lub po zbiorze w odniesieniu do organizmów 

szkodliwych Neofabraea malicorticis, Neofabraea perennans i Neofabraea alba 
konieczne jest potraktowanie owoców fungicydem lub zastosowanie metody 
alternatywnej, efektywnej przeciw gniciu pozbiorczemu, po wykonaniu tego zabiegu 
owoce będą mogły być przeznaczone do sortowania i pakowania. W przypadku 
pozbiorczego traktowania, zastosowanie poprzez zanurzanie w odpowiednim środku 
powinno następować przed przechowywaniem lub pakowaniem. Alternatywnie 
można zastosować odpowiedni środek w formie aerozolu w ciągu 7 dni po 
wprowadzeniu owoców do chłodni. 

 
10. Producent prowadzący działalność w oparciu o system Integrowanej Ochrony Roślin 
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dokumentuje w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem prowadzone 
kontrole z uwzględnieniem informacji w pkt. II 3 a - c. Wszystkie prowadzone 
działania muszą być potwierdzone przez przedstawiciela PIORiN lub jednostkę 
certyfikującą upoważnioną przez PIORiN. 

 
 

III.  WYKAZ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH 
 

 
Organizmy kwarantannowe dla Chin 

 

Organizm szkodliwy 

Kontrola 

w trakcie wegetacji 
przed 

zbiorem/podczas 
zbiorów 

podczas 
przechowywania 

Monilinia fructicola +  + 

Epidiaspis leperii + +  

Anthonomus rubi +   

Neofabraea malicorticis   + 

Neofabraea alba   + 

Neofabraea perennans   + 

Venturia inaequalis + + + 

Erwinia amylovora + +  

Cydia pomonella* + + + 

Lepidosaphes ulmi +   

Eriosoma lanigerum +   

Rhapalosiphum insertum +   

Archips rosanus + +  

Hoplocampa testudinea + + + 

 
*wymagane użycie/zastosowanie pułapek feromonowych 

 
 

 
 
 


