
 

 

Instrukcja w zakresie spełnienia warunków, wynikających z importowych  

przepisów fitosanitarnych Izraela (dot. jabłek ze zbioru ’2019) 

 

Na podstawie wymagań fitosanitarnych, uzgodnionych z organizacją ochrony roślin Izraela, 
poniżej przedstawiono warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby owoce świeże - jabłka 
mogły być eksportowane z Polski do Izraela. 
 

W związku z faktem, że rynek Izraela został otwarty po zakończeniu sezonu wegetacyjnego 
na eksport ze zbioru ‘2019, będą mogły być przeznaczone wyłącznie owoce pochodzące  
z miejsc produkcji zarejestrowanych i kontrolowanych na potrzeby eksportu jabłek do 
Chin.  

1. Rejestracja podmiotów 

Na eksport do Izraela będą mogły być kierowane wyłącznie jabłka wyprodukowane  
przez producentów zarejestrowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa, co umożliwi prześledzenie pochodzenia eksportowanej partii w razie 
wystąpienia niezgodności. 

Podmiot zainteresowany eksportem jabłek do tego kraju, powinien postępować zgodnie  
z zasadami przyjętymi przy wpisie do rejestru eksporterów, obowiązującymi do innych 
krajów trzecich. Przy czym, w wyniku rejestracji otrzymuje numer, rozpoczynający się od 
oznaczenia kodu kraju – IZRAEL - IL .  
Zgodnie z przedstawionymi warunkami, konieczne jest wskazanie także numeru sadu. Ta 
informacja, wg interpretacji PIORiN powinna określać kwaterę, z której pochodzą 
eksportowane owoce. Może być to oznaczenie literowe lub liczbowe, w zależności, jak 
zostało przyjęte w danym województwie przy kontroli sadów/kwater, w których 
produkowane były owoce z przeznaczeniem do Chin, dodane do otrzymanego numeru 
rejestracyjnego. 
 

2. Działania kontrolne PIORIN 
 

Producent jabłek przeznaczonych na eksport do Izraela informuje wojewódzkiego 
inspektora o zamiarze eksportu owoców pochodzących z tegorocznego zbioru (‘2019). 
Kontrole prowadzone będą w celu sprawdzenia spełnienia wymagań fitosanitarnych, 
zgodnie z zapisami art. 19a ust.11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 972) w celu wydania świadectwa fitosanitarnego. 

 

A. Weryfikacja przez PIORiN działań kontrolnych prowadzonych u podmiotu, 
producenta jabłek przeznaczonych na eksport do Izraela w oparciu o zapisy 
wyników lustracji/oceny w prowadzonym przez producenta Notatniku. 
 

W związku z faktem, że w bieżącym roku nie prowadzono inspekcji w miejscach produkcji, 
dedykowanych przepisom Izraela, brane są pod uwagę wyniki kontroli prowadzonych pod 
kątem importowych wymagań fitosanitarnych Chin, na podstawie informacji 
zamieszczonych w Notatniku integrowanej produkcji lub protokołach PIORiN.  Wykrycie 
jednego z organizmów kwarantannowych: Ametastegia glabrata, Cydia funebrana, 

Grapholita lobarzewskii, Grapholita molesta, Hoplocampa testudinea, Pandemis heparana, 
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Nectria galligena, Botryosphaeria dothidea i Neofabraea spp.,  w sadzie w trakcie sezonu 
wegetacyjnego dyskwalifikuje produkcję z eksportu do Izraela oraz sad w danym sezonie  
z eksportu do tego kraju. Obecność wymienionych organizmów szkodliwych jest również 
weryfikowana, podczas kontroli fitosanitarnej przesyłki przygotowanej na eksport do 
Izraela. 
 

B. Kontrola fitosanitarna eksportu, prowadzona jest przez PIORiN i obejmuje: 
 

a) Kontrolę dokumentów w tym: 
 

− kontrolę załączonych do wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego 
dokumentów, w tym zezwolenia importowego, 

− weryfikację, czy owoce zostały wyprodukowane przez zarejestrowanego 
producenta oraz sad  

− sprawdzenie, czy w okresie wegetacji w sadzie były spełnione warunki, 
określone w importowych  wymaganiach fitosanitarnych Izraela, 

− potwierdzenie identyfikowalności przesyłki przeznaczonej na eksport  
Izraela w tym, że spełnione są warunki właściwego oznakowania 
opakowań.  

 

b) Kontrolę zdrowotności partii jabłek przygotowanych na eksport do Izraela 
poprzez kontrolę 2% przesyłki. Próba powinna być reprezentatywna  
w odniesieniu do partii przedstawionej do kontroli (producent, 
odmiana/kwatera).  

 
Przesyłka musi być poddana kontroli, zgodnie z właściwymi urzędowymi procedurami  
i być uznana za wolną od organizmów kwarantannowych dla Izraela. 

  
C. Postępowanie w przypadku wykrycia organizmów szkodliwych istotnych  

w trakcie kontroli fitosanitarnej przesyłki przeznaczonej na eksport do Izraela. 
 

W przypadku stwierdzenia w kontrolowanej partii jabłek organizmu kwarantannowego: 
Ametastegia glabrata, Cydia funebrana, Grapholita lobarzewskii, Grapholita molesta, 

Hoplocampa testudinea, Pandemis heparana, Nectria galligena, Botryosphaeria dothidea  
i Neofabraea spp., przesyłka musi zostać wycofana z eksportu, jak również sad w danym 
sezonie jest zdyskwalifikowany z eksportu do Izraela. 
   

3. Wymagania dla opakowań i etykiet 
 

Opakowania dla jabłek, przeznaczonych na eksport do Izraela muszą być nowe. 
 

A. Na każdym opakowaniu eksporter będzie zamieszczał oznakowanie zawierające 
następujące informacje: 
 

− kraj pochodzenia  

− nazwa odmiany 

− numer producenta 
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− numer sadu (kwatery) 

B. Opakowania drewniane (palety), na których będą przemieszczane przesyłki muszą 
być poddane zabiegom, zgodnie z „Wytycznymi dla przepisów dotyczących 
drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym” Standard 
ISPM 15  i oznakowane zgodnie z wymaganiami ww. Standardu. 
 

4.  Świadectwo fitosanitarne 
 

Świadectwo fitosanitarne jest wydawane na wniosek eksportera, który przedstawi 
aktualne zezwolenie importowe, wydane przez organizację ochrony roślin Izraela.  
 

A. W świadectwie fitosanitarnym zostanie zamieszczona deklaracja dodatkowa  
o następującej treści: 

a) The place of production was inspected during active growth of the last growing 
season and found free from Nectria galligena, Botryosphaeria dothidea  

i Neofabraea spp. 
b) The place of production is free from Ametastegia glabrata, Cydia funebrana, 

Grapholita lobarzewskii, Grapholita  molesta, Hoplocampa testudinea i Pandemis 

heparana. 
c) 2% of the consignment was inspected before shipment in a representative 

manner to include all lots (grower/orchard/variety) and were found free from: 
Aculus schlechtendali, Adoxophyes orana (=A. reticulana), Archips podana, 

Argyrotaenia ljungiana, Argyrotaenia pulchella, Bryobia rubrioculus, Caenorhinus 

aequatus, Pseudococcus calceolariae, Quadraspidiotus perniciosus, Rhynchites 

auratus, Spilonota ocellana, Cryptosporiopsis perennans, (Neofabraea perennans), 

Monilinia fructicola, Monilinia fructigena, Nectria galligena, Phacidiopycnis spp., 
Neofabraea spp., Botryosphaeria dothidea, Mycosphaerella pyri, Cacopsylla mali, 

Pandemis heparana, Eotetranychus prunicola, Epidiaspis leperii, 

Amphitetranychus viennensis. 

 

5. Wykaz organizmów kwarantannowych Izraela dla jabłek 

 

Organizm szkodliwy Występowanie w PL Lustracja sadu 

Aculus schlechtendali występuje  nie dotyczy 

Adoxophyes orana  

(=A. reticulana), 

występuje  nie dotyczy 
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Ametastegia glabrata występuje  tak 

Archips podana występuje  nie dotyczy 

Argyrotaenia ljungiana, nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Argyrotaenia pulchella nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Bryobia rubrioculus występuje  nie dotyczy 

Caenorhinus aequatus występuje  nie dotyczy 

Cydia funebrana nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Grapholita 

lobarzewskii, 

nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Grapholita molesta nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Hoplocampa testudinea występuje  tak 

Pseudococcus 

calceolariae 

nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Quadraspidiotus 

perniciosus 

występuje  nie dotyczy 

Rhynchites auratus występuje  nie dotyczy 

Spilonota ocellana występuje  nie dotyczy 

Cryptosporiopsis 

perennans 

(Neofabraea 

perennans) 

 

występuje  nie dotyczy 

Monilinia fructicola występuje  nie dotyczy 

Monilinia fructigena występuje  nie dotyczy 

Nectria galligena 

 

występuje bardzo 
rzadko, na niektórych 
odmianach jabłoni 

tak  
 

Phacidiopycnis spp nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Neofabraea spp występuje  tak  
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Botryosphaeria 

dothidea 

 

nie stwierdzono w PL w 
uprawach jabłoni 

tak  

Mycosphaerella pyri nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Cacopsylla mali 

(Psylla mali) 

występuje  nie dotyczy 

Pandemis heparana występuje  tak 

Eotetranychus 

prunicola 

nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Epidiaspis leperii nie stwierdzono w PL w uprawach jabłoni 

Amphitetranychus 

viennensis 

występuje  nie dotyczy 

 

 

 


