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Na podstawie wymagań fitosanitarnych przedstawionych przez Departament Ochrony Roślin 
(DOR) Wietnamu poniżej przedstawiono warunki jakie muszą być spełnione dla owoców świeżych 
– jabłek, aby przesyłki tych owoców mogły być eksportowane z Polski do Wietnamu. 

 
 

I. REJESTRACJA PODMIOTÓW 

Na eksport do Wietnamu będą mogły być kierowane wyłącznie jabłka wyprodukowane  
oraz przechowywane, sortowane i pakowane w miejscach zarejestrowanych przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  
 
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 Wietnamu (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1). 
 

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

z zachowaniem zasad integrowanej ochrony roślin (IO) lub integrowanej produkcji 
roślin (IP); 

b. otrzymał i zapoznał się z wymogami obowiązującymi w eksporcie jabłek z Polski  
do Wietnamu (Załącznik Nr 4) 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: VN (Wietnam)/S (określenie miejsca produkcji – SAD)/kod 
województwa/kolejny numer nadany dla miejsca produkcji w wykazie WIORiN (przykład: 
VN/S/00/0).  
 

4. Podmiot zajmujący się przechowywaniem, sortowaniem i/lub pakowaniem jabłek, 
przeznaczonych na eksport do Wietnamu, składa wniosek o wpis do wykazu miejsc 
zajmujących się przechowywaniem i/lub sortowaniem i/lub pakowaniem jabłek  
z przeznaczeniem na eksport do Wietnamu do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności (wzór wniosku stanowi 
Załącznik Nr 1).  

 
5. W wyniku rejestracji miejsca przechowywania i/lub sortowania i/lub pakowania jabłek 

przeznaczonych na eksport do Wietnamu nadawany jest unikalny numer składający się  
z następujących oznaczeń VN (Wietnam)/P (oznaczenie PAKOWALNI/SORTOWNI/ 
PRZECHOWALNI)/kod województwa/kolejny numer w rejestrze (przykład VN/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 sortowanie i pakowanie do etapu finalnego 
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produktowi, który jest przedmiotem eksportu do Wietnamu, nadawane są dwa odrębne 
numery z wyróżnikami „S” i „P”. 

 
8. Wojewódzki Inspektor prowadzi wykaz miejsc zajmujących się produkcją  

i/lub przechowywaniem i/lub sortowaniem i/lub pakowaniem (tzw. „obróbką”) jabłek 
przeznaczonych na eksport do Wietnamu. 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 sortowania  
i/lub pakowania).  

 
9. Zainteresowane podmioty składają wnioski o wpis do rejestru w sposób ciągły  

do właściwego WIORiN. Niemniej jednak nowo zarejestrowane podmioty mogą realizować 
eksport (otrzymać świadectwo fitosanitarne) po przekazaniu zweryfikowanych wykazów,  
o których mowa w pkt. I. 12.  

 
10. Nadany numer wpisu do rejestru jest ważny na czas nieokreślony. 

  
11. Wykazy nowo zarejestrowanych miejsc produkcji, przechowywania i/lub sortowania i/lub 

pakowania jabłek z przeznaczeniem na eksport do Wietnamu przekazuje się do GIORiN  
w formie odrębnych plików formatu Excel, zawierających informacje o których mowa  
w pkt.8. 

 
12. Zgodnie z ustalonymi warunkami, zweryfikowane wykazy podmiotów zarejestrowanych na 

potrzeby eksportu jabłek do Wietnamu będą przekazywane  do Departamentu Ochrony 
Roślin Wietnamu raz na kwartał. Informacja o przekazaniu zweryfikowanych wykazów jest 
przekazywana do GIORiN. 
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II.  AKTUALIZACJA DANYCH PODMIOTÓW ZAREJESTROWANYCH 
W ZWI ĄZKU Z EKSPORTEM OWOCÓW ŚWIEŻYCH JABŁEK  
DO WIETNAMU 

 
1. Zarejestrowany podmiot jest zobligowany do aktualizacji danych podlegających wpisowi  

do rejestru, o ile zajdzie taka potrzeba (wzór aktualizacji stanowi Załącznik Nr 2). 
 

2. Zakres danych podlegających aktualizacji obejmuje zmianę: 
a. danych wnioskodawcy, 
b. zakres prowadzonej działalności, 
c. systemu produkcji (IP/IO), 
d. miejsc prowadzenia działalności. 
 

3. Wykaz zaktualizowanych miejsc produkcji i/lub przechowywania i/lub sortowania i/lub 
pakowania jabłek z przeznaczeniem na eksport do Wietnamu przekazuje się do GIORiN  
w formie opisanej w pkt. I. 11. Aktualizacja podmiotów eksportujących jabłka do Wietnamu 
będzie przekazywana do organizacji ochrony roślin Wietnamu raz na kwartał (zgodnie  
z zasadami opisanymi w pkt I. 12). 
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III.  OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW 

A. LUSTRACJE FITOSANITARNE/NADZÓR NAD MIEJSCAMI PRODUK CJI  
 

1. W oparciu o Metodyki Integrowanej Ochrony i/lub Integrowanej Produkcji  
oraz załącznik do Metodyk „Dodatkowe wymagania przy produkcji jabłek 
przeznaczonych do Wietnamu”, dostępne odpowiednio na stronie internetowej MRiRW 
(www.minrol.gov.pl) oraz PIORiN (www.piorin.gov.pl) producent owoców – jabłek 
przeznaczonych na eksport przeprowadza obserwacje pod kątem występowania 
organizmów kwarantannowych Wietnamu, wyszczególnionych w Załączniku Nr 3  
w trakcie uprawy, zbioru oraz przechowywania. 
 

2. Producent dokumentuje w sposób uzgodniony z podmiotem certyfikującym i/lub 
WIORiN prowadzone lustracje w oparciu o notatnik Integrowanej Produkcji z 
uwzględnieniem: 

a. obserwacji w tym obserwacji „zerowych” pod kątem organizmów szkodliwych 
uwzględnionych w Załączniku nr 3 w okresie wegetacji, zbioru  
i przechowywania, 

b. liczby i rodzaju stosowanych pułapek feromonowych , 
• Cydia pomonella (co najmniej 1/3ha) 
• Adoxophyes orana (co najmniej 1/3ha) 

c. liczby zidentyfikowanych/zliczonych owadów w trakcie kontroli pułapek (liczba 
owadów/pułapkę) 

d. zabiegów zwalczających występowanie organizmów szkodliwych 
 

oraz w przypadku prowadzenia uprawy w systemie Integrowanej Ochrony  
z wykorzystaniem informacji zawartych w Notatniku IP, stanowiącym załącznik  
do Rozporządzenia MRiRW w sprawie dokumentowania działań związanych  
z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. z 9 lipca 2013 r. poz. 788). 

 
3. Ocena lustracji przeprowadzonych przez producentów jabłek, przeznaczonych  

na eksport do Wietnamu.  
a. Kontrole prowadzone są co najmniej raz do roku przez upoważnione podmioty 

certyfikujące i/lub WIORiN i polegają na sprawdzeniu prowadzonej 
dokumentacji przez producenta i/lub wg. potrzeby zweryfikowaniu faktycznego 
stanu fitosanitarnego miejsca produkcji. 

b. Wojewódzki Inspektor na podstawie liczby zarejestrowanych podmiotów  
bez względu na system prowadzonej produkcji ustala liczbę podmiotów, które 
będą poddawane kontroli w danym roku. Kontrolę przeprowadza się losowo: 
 

• poniżej 10 zarejestrowanych – co najmniej 1 podmiot  
• od 10 do 100 zarejestrowanych – co najmniej 5 podmiotów 
• powyżej 100 zarejestrowanych – co najmniej 3 podmioty na każde 

rozpoczęte 100 podmiotów 
 

c. W sporządzonym protokole z oceny należy uwzględnić informacje o otoczeniu 
miejsca produkcji (np. inne uprawy, sad niechroniony (zaniedbany) lub inny sad 
produkcyjny). 
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B. ZABIEGI FITOSANITARNE/POZOSTAŁE WYMOGI 

 
1. W oparciu o uzgodnione warunki eksportu jabłek z Polski do Wietnamu nadzorowi 

kontroli należy poddać także sady zlokalizowane wokół miejsc produkcji 
zarejestrowanych pod kątem eksportu do Wietnamu obejmujące (inny sad produkcyjny, 
sad niechroniony tj. zaniedbany). Kontrolę przeprowadza się losowo: 

 
• poniżej 10 sadów co najmniej 1 sad 
• od 10 do 50 sadów – 3 sady 
• od 50 do 100 sadów – 10 sadów 
• powyżej 100 –  10 sadów na każde rozpoczęte 100 miejsc 

 
W pierwszej kolejności należy wybierać sady stwarzające ryzyko występowania 
organizmów szkodliwych wymienionych w Załączniku 3. 
 

2. Dezynfekcja opakowań /urządzeń mających kontakt z owocami na każdym etapie 
zbioru, przechowywania, sortowania i pakowania. 
 

3. Usuwanie wszelkich porażonych owoców, w szczególności w trakcie zbioru, sortowania  
i pakowania. 
 

4. Wykonanie zabiegu „cold treatment” – rejestracja parametrów, tj. temperatury i czasu 
ekspozycji w celu zagwarantowania, że spełnione zostały ustalone warunki (poniżej). 
Przed wysyłką owoców do Wietnamu jabłka muszą zostać poddane zabiegowi 
chłodzenia tzw. „cold treatment” w jednym z następujących zakresów temperatur  
i czasów ekspozycji: 
 
 1,1°C lub niższej przez 14 dni 
 1,67°C lub niższej przez 16 dni 
 2,22°C lub niższej przez 18 dni.  
 
Wnioskodawca (eksporter) występując z wnioskiem o wydanie świadectwa 
fitosanitarnego dla przesyłki jabłek przeznaczonej na eksport do Wietnamu, powinien 
potwierdzić wykonanie zabiegu „cold treatment”. Potwierdzeniem może być wydruk  
z rejestru parametrów urządzeń chłodzących; pisemne oświadczenie lub stosowna 
informacja umieszczona w protokole kontroli przesyłki. Informacja o wykonaniu 
zabiegu „cold treatment”, tj. temperatura i czas ekspozycji, jest zamieszczana  
w świadectwie fitosanitarnym 

 
5. Podmioty zajmujące się produkcją i/lub przechowywaniem i/lub sortowaniem i/lub 

pakowaniem jabłek przeznaczonych na eksport do Wietnamu zobowiązane są zapewnić 
możliwość zidentyfikowania miejsca produkcji poszczególnych partii, które  
są przedmiotem eksportu. W tym celu numer rejestracyjny sadu musi być umieszczony 
na każdym jednostkowym i zbiorczym opakowaniu jabłek przeznaczonych na eksport  
do Wietnamu. 
 

6. Ponadto, w przypadku stwierdzenia przez inspektora PIORiN organizmu 
kwarantannowego dla Wietnamu w trakcie kontroli fitosanitarnej przesyłki jabłek, przed 
wydaniem świadectwa fitosanitarnego, miejsce produkcji (sad) lub przechowalnia lub 
sortownia lub pakowalnia zostaną wykreślone z wykazu, o którym mowa w pkt. 1. W 
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danym sezonie eksportowym jabłka pochodzące z takiego miejsca produkcji lub 
poddane „obróbce” (przygotowanie do sprzedaży) w takim miejscu nie będą mogły być 
dalej eksportowane do Wietnamu.  
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C. OZNAKOWANIE OPAKOWA Ń 
 

Opakowania jabłek, przeznaczonych na eksport do Wietnamu muszą być oznakowane  
w następujący sposób: 
 
1. Na zewnętrznej stronie każdego opakowania jednostkowego i zbiorczego (karton, skrzynka, 

skrzynia) eksporter będzie zamieszczał następujące oznakowanie: 
a. „FOR VIETNAM”; 
b. Nazwę lub numer rejestracyjny sadu oraz pakowalni owoców. 

 
2. Opakowania drewniane (palety), na których będą przemieszczane przesyłki muszą być 

oznakowane zgodnie z wymaganiami Standardu ISPM NR 15. 
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IV.  DZIAŁANIA NADZORCZE PIORIN 
 

1. Weryfikacja przestrzegania przez podmioty działań określonych w punkcie III A. 
 

2. Kontrola fitosanitarna eksportu, obejmująca: 
a. sprawdzanie, czy jabłka zostały wyprodukowane w zarejestrowanym dla Wietnamu 

miejscu produkcji, 
b. czy były przechowywane, sortowane, pakowane itd. w zarejestrowanym  

do Wietnamu miejscu, 
c. czy produkcja jabłek przeznaczona na eksport do Wietnamu była zlokalizowana przy 

zaniedbanym sadzie, 
d. ocenę wizualną stanu fitosanitarnego przesyłki, sprawdzenie czy jest praktycznie 

wolna od ziemi, liści i innych pozostałości roślin oraz kontrolę oznakowania 
opakowań towarzyszących, 

e. ocenę wizualną próby owoców pobranej z przesyłki oraz w przypadku podejrzenia 
występowania organizmu kwarantannowego dla Wietnamu lub innego organizmu 
szkodliwego, pobieranie prób do badań laboratoryjnych, 

f. potwierdzenie identyfikowalności przesyłki przeznaczonej na eksport do Wietnamu, 
w tym, że spełnione są warunki właściwego oznakowania opakowań (punkt III. C), 

g. kontrolę załączonych do wniosku dokumentów, w tym zezwolenia importowego, 
h. weryfikacja, że jabłka były podane odpowiednio zabiegowi „cold treatment”.  

 
3. W przypadku wykrycia w przesyłce jabłek organizmu kwarantannowego dla Wietnamu 

(Załącznik Nr 3), uwzględniając wyniki przeprowadzonego postepowania 
wyjaśniającego, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który dokonał 
wpisu danego miejsca do wykazu, odpowiednio wykreśla sad albo przechowalnię albo 
sortownię albo pakowalnię z wykazu miejsc, z których może być realizowany eksport 
jabłek do Wietnamu w danym sezonie eksportowym. Świadectwo fitosanitarne do 
Wietnamu dla jabłek uprawianych i/lub przechowywanych i/lub sortowanych i/lub 
pakowanych w takim/ch miejscu/ach nie może być wydane. 
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V. ŚWIADECTWO FITOSANITARNE 

 
1. Świadectwo fitosanitarne jest wydawane na wniosek eksportera, który przedstawi aktualne 

zezwolenie importowe wydane przez Departament Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Wietnamu. 
 

2. W świadectwie fitosanitarnym zostanie zamieszczona deklaracja dodatkowa w języku 
angielskim o następującej treści: “The consignment was inspected in Poland and found free 
from quarantine pests specified at Annex 1 of Phytosanitary import requirements for 
fresh apple fruits (Malus domestica Bork.) from Poland for export to Vietnam”  
(tłumaczenie: „Niniejsza przesyłka została poddana w Polsce inspekcji, w wyniku której 
stwierdzono, że jest ona wolna od organizmów kwarantannowych określonych w Załączniku Nr 
1 „Wymagań fitosanitarnych dla importu świeżych owoców jabłoni (Malus domestica Borkh.) w 
eksporcie z Polski do Wietnamu, zwanych dalej „organizmami kwarantannowymi dla 
Wietnamu”).  

 
3. Parametry zabiegu chłodzenia będą zamieszczone w świadectwie fitosanitarnym - Zabiegi 

oczyszczania lub odkażania poz. 12 ŚF. 
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           Załącznik 1 

WNIOSEK  
O UMIESZCZENIE W WYKAZIE PODMIOTÓW REJESTROWANYCH  

W ZWI ĄZKU Z EKSPORTEM  
OWOCÓW ŚWIEŻYCH - JABŁEK DO WIETNAMU 

 
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                   � sortowanie                         � 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 WIETNAMU 
 

 
…………………………………………………………………………………… 

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 Wietnamu 
 
 

 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych we wniosku w zakresie niezbędnym do 
realizacji eksportu owoców świeżych – jabłek z Polski do Wietnamu, na rzecz Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 1997, Nr 133 poz. 883, z późn. zm.) 

 
 

 
 
 
ADNOTACJE PRACOWNIKA INSPEKCJI 
 

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

Nadano numer w wykazie: 
 

 

 
 
� Zaznaczyć właściwe pole 

 
…………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis 

 
…………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis 
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Załącznik 2 
AKTUALIZACJA DANYCH W WYKAZIE PODMIOTÓW ZAREJESTROW ANYCH  

NA EKSPORT DO WIETNAMU 
 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY RO ŚLIN I NASIENNICTWA 
 

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

I. DANE WNIOSKODAWCY 
 
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: 

Nr wpisu do rejestru:           VN/……………/………………/…………………… 
Miejscowość: Ulica:  Nr domu/lokalu: 

Województwo: Poczta:  Kod Pocztowy: 

Powiat: Gmina: 

 

 
II. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

 
 

      � uprawa    � przechowywanie                   � sortowanie                         � pakowanie 

 
III. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA ZGODNIE SYSTEMEM: 

 

 �   Integrowanej Ochrony Roślin                       � Integrowanej Produkcji 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. 
  

V. OTOCZENIE MIEJSCA PRODUKCJI (SADU) 

 �   inny sad produkcyjny               � sad niechroniony (zaniedbany)       � inne 

 

VI. PODPIS SKŁADAJĄCEGO AKTUALIZACJĘ WNIOSKU 
 

 
…………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis 
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Załącznik 3 
 
WYKAZ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH 
 
 

 

Organizmy charakteryzujące się wysokim ryzykiem fitosanitarnym 

 

Organizm szkodliwy Okres przeprowadzania obserwacji 

Cydia pomonella* w trakcie wegetacji 

Gibberella avenacea 
przed zbiorem/podczas zbiorów 

Pseudomonas syringae pv. syringae 

 

Organizmy charakteryzujące się średnim ryzykiem fitosanitarnym 

 

Organizmu szkodliwy Okres przeprowadzania obserwacji 

Adoxophyes orana* 

w trakcie wegetacji Neonectria galligena 

Prunus nectrotic ringspot virus 

Diaspidiotus ostreaeformis 

przed zbiorem/podczas zbiorów 

Diaspidiotus perniciosus 

Epidiaspis leperii 

Lepidosaphes ulmi 

Parlatoria oleae 

Grapholita funebrana 

Monilinia laxa 

Neofabraea alba 
podczas przechowywania 

Pezicula malicorticis 

 
* wymagane użycie/zastosowanie pułapek feromonowych  
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Załącznik 4 

 
INFORMACJA O WYMAGANIACH FITOSANITARNYCH OBOWI ĄZUJĄCYCH 

W EKSPORCIE JABŁEK Z POLSKI DO WIETNAMU  
DLA ZAREJSTROWANYCH PODMIOTÓW 

  
I.  REJESTRACJA NOWYCH PODMIOTÓW  

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

i/lub pakowaniem jabłek, zainteresowany eksportem do Wietnamu składa do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby firmy (producent) lub właściwego dla miejsca prowadzenia 
działalności (pozostali)  wniosek o wpisanie do stosownego wykazu miejsc produkcji, 
przechowywania, sortowania i pakowania jabłek przeznaczonych na eksport do 
Wietnamu (wzór wniosku, stanowi Załącznik Nr 1). 
 

2. Zainteresowane podmioty składają wnioski do właściwych WIORiN w sposób ciągły. 
 

II.  AKTUALIZACJA PODMIOTÓW ZAREJESTROWANYCH 
 

1. Podmioty wpisane do rejestru zachowują swój numer na czas nieokreślony.  
 

2. Zarejestrowane podmioty są zobligowane do aktualizacji danych, podlegających 
wpisowi, o ile zajdzie taka potrzeba (wzór aktualizacji stanowi Załącznik Nr 2). 

 
3. Zakres danych podlegających aktualizacji obejmuje zmianę: 

a. danych wnioskodawcy, 
b. zakres działalności, 
c. systemu produkcji (IP/IO), 
d. miejsc prowadzenia działalności, 
e. otoczenia miejsca produkcji. 

 
III.  LUSTRACJE FITOSANITARNE 

 
1. W oparciu o Metodyki Integrowanej Ochrony i/lub Integrowanej Produkcji  

oraz załącznik do ww. Metodyk „Dodatkowe wymagania przy produkcji jabłek 
przeznaczonych do Wietnamu producent przeprowadza obserwacje pod kątem 
występowania organizmów kwarantannowych dla Wietnamu, wyszczególnionych w 
tabeli poniżej, w trakcie uprawy, zbioru oraz przechowywania. Lustracje sadów 
odpowiednio przeprowadza także podmiot certyfikujący i/lub wojewódzki inspektor 
właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy.  
 

2. 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 
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szkodliwych uwzględnionych w Załączniku nr 3 w okresie wegetacji, zbioru  
i przechowywania, 

b. liczby i rodzaju stosowanych pułapek feromonowych , 
• Cydia pomonella (co najmniej 1/3ha) 
• Adoxophyes orana (co najmniej 1/3ha) 

c. liczby zidentyfikowanych/zliczonych owadów w trakcie kontroli pułapek 
(liczba owadów/pułapkę) 

d. zabiegów zwalczających występowanie organizmów szkodliwych 
 

Producent prowadzący działalność w oparciu o system Integrowanej Ochrony Roślin 
dokumentuje w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem prowadzone 
kontrole z uwzględnieniem informacji w pkt. III 2 a - d. 

 
IV.  ZABIEGI FITOSANITARNE 

 
1. Systematyczna dezynfekcja opakowań /urządzeń mających kontakt z owocami  

na każdym etapie zbioru, przechowywania, sortowania i pakowania.  
 

2. Usuwanie wszelkich porażonych owoców, w szczególności w trakcie sortowania  
i pakowania.  

 
3. Przed wysyłką owoców do Wietnamu jabłka muszą zostać poddane zabiegowi 

chłodzenia tzw. „cold treatment” w jednym z następujących zakresów temperatur  
i czasów ekspozycji: 

 
1,1°C lub niższej przez 14 dni 
1,67°C lub niższej przez 16 dni 
2,22°C lub niższej przez 18 dni 
 

4. Wnioskodawca (eksporter) występując z wnioskiem o wydanie świadectwa 
fitosanitarnego dla przesyłki jabłek przeznaczonej na eksport do Wietnamu, powinien 
potwierdzić wykonanie zabiegu „cold treatment”. Potwierdzeniem może być wydruk  
z rejestru parametrów urządzeń chłodzących, pisemne oświadczenie lub stosowna 
informacja wpisana w protokole kontroli przesyłki.  
 

5. Podmioty zajmujące się produkcją i/lub przechowywaniem i/lub sortowaniem i/lub 
pakowaniem jabłek przeznaczonych na rynek wietnamski zobowiązane są zapewnić 
możliwość zidentyfikowania miejsca produkcji poszczególnych partii, które są 
przedmiotem eksportu. W tym celu numer rejestracyjny sadu misi być umieszczony  
na każdym jednostkowym i zbiorczym opakowaniu jabłek przeznaczonych na eksport  
do Wietnamu. 

 
V. OZNAKOWANIE OPAKOWA Ń 

 
1. Na zewnętrznej stronie każdego opakowania jabłek, przeznaczonych na eksport  

do Wietnamu, jednostkowego i zbiorczego (karton, skrzynka, skrzynia) eksporter 
będzie zamieszczał następujące oznakowanie: 

a. „FOR VIETNAM” 
b. nazwę lub numer rejestracyjny sadu oraz pakowalni owoców. 

 
2. Opakowania drewniane (palety), na których będą przemieszczane przesyłki muszą 



19 

 

być oznakowane zgodnie z wymaganiami Standardu ISPM NR 15. 
 
 

VI.  INNE WYMAGANIA 
 

1. W celu uzyskania dla przesyłki świadectwa fitosanitarnego wymagane jest załączenie  
do wniosku pozwolenia importowego. 

2. Przesyłka jabłek musi być praktycznie wolna od ziemi, liści i innych pozostałości roślin. 
3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora PIORiN organizmu kwarantannowego  

dla Wietnamu w trakcie kontroli fitosanitarnej przesyłki jabłek, przed wydaniem 
świadectwa fitosanitarnego, miejsce produkcji (sad) i/lub przechowalnia i/lub sortownia  
i/lub pakowalnia zostaną wykreślane z wykazu podmiotów rejestrowanych. W danym 
sezonie eksportowym jabłka pochodzące z takiego miejsca produkcji lub miejsca 
przygotowania owoców nie będą mogły być dalej eksportowane do Wietnamu i nie może 
być dla przesyłki wydane świadectwo fitosanitarne. 

 
VII.  WYKAZ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH 

 
 

Organizmy charakteryzujące się wysokim ryzykiem fitosanitarnym 

 

Organizm szkodliwy Okres przeprowadzania obserwacji 

Cydia pomonella* w trakcie wegetacji 

Gibberella avenacea 
przed zbiorem/podczas zbiorów 

Pseudomonas syringae pv. syringae 

 

Organizmy charakteryzujące się średnim ryzykiem fitosanitarnym 

 

Organizmu szkodliwy Okres przeprowadzania obserwacji 

Adoxophyes orana* 

w trakcie wegetacji Neonectria galligena 

Prunus nectrotic ringspot virus 

Diaspidiotus ostreaeformis 

przed zbiorem/podczas zbiorów 

Diaspidiotus perniciosus 

Epidiaspis leperii 

Lepidosaphes ulmi 

Parlatoria oleae 

Grapholita funebrana 

Monilinia laxa 

Neofabraea alba 
podczas przechowywania 

Pezicula malicorticis 

 
* wymagane użycie/zastosowanie pułapek feromonowych  
 
Załączniki: 

1) Wytyczne w sprawie wymagań fitosanitarnych w eksporcie jabłek z Polski do Wietnamu 
2) Wykaz organizmów kwarantannowych dla Wietnamu (Załącznik 3)   
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Załącznik 5 
 

INFORMACJA  O WYMAGANIACH FITOSANITARNYCH OBOWI ĄZUJĄCYCH  
W EKSPORCIE JABŁEK Z POLSKI DO WIETNAMU  

DLA JEDNOSTEK CERTYFIKUJ ĄCYCH 
 

I.  OBOWIĄZKI PRODUCENTA 

1. Producent jabłek, przeznaczonych na eksport do Wietnamu musi być wpisany  
do rejestru. 
 

2. Producent owoców – jabłek przeznaczonych na eksport przeprowadza obserwacje pod 
kątem występowania organizmów kwarantannowych Wietnamu (Załącznik 3),  
w oparciu o Metodykę Integrowanej Produkcji oraz załącznik  
do Metodyki „Dodatkowe wymagania przy produkcji jabłek przeznaczonych  
do Wietnamu”, dostępne na stronie internetowej PIORiN (www.piorin.gov.pl). 

 
3. Producent dokumentuje 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 

uwzględnionych w Załączniku nr 3 w okresie wegetacji, zbioru i przechowywania, 
b. liczby i rodzaju stosowanych pułapek feromonowych , 

• Cydia pomonella (co najmniej 1/3ha) 
• Adoxophyes orana (co najmniej 1/3ha) 

c. liczby zidentyfikowanych/zliczonych owadów w trakcie kontroli pułapek (liczba 
owadów/pułapkę) 

d. zabiegów zwalczających występowanie organizmów szkodliwych 
 
 

II.  CZYNNOŚCI KONTROLNE JEDNOSTKI CERTYFIKUJ ĄCEJ 
 
1. Potwierdzenie spełnienia przez producenta wymogu rejestracji, ze wskazaniem numeru 

rejestracyjnego w wykazie producentów jabłek na eksport do Wietnamu.  
 

2. Sprawdzenie prowadzonej dokumentacji przez producenta i/lub wg. potrzeby 
zweryfikowanie faktycznego stanu miejsca produkcji, co najmniej raz w roku.  

 
3. Sporządzenie protokołu kontroli z uwzględnianiem informacji o najbliższym otoczeniu 

miejsca produkcji (np. inne uprawy, sad niechroniony (zaniedbany) lub inny sad 
produkcyjny). Informacja powinna zostać przekazana do wojewódzkiego inspektora 
właściwego dla miejsca produkcji, jeżeli otoczenie stanowi sad nieprodukcyjny, gdyż 
ma to istotne znaczenie dla  eksportu jabłek do Wietnamu. 

Załączniki: 
1) Wytyczne w sprawie wymagań fitosanitarnych w eksporcie jabłek z Polski do Wietnamu.  
2) Wykaz organizmów kwarantannowych dla Wietnamu (Załącznik 3)  
3) Informacja o wymaganiach fitosanitarnych obowiązujących w eksporcie jabłek z Polski do Wietnamu (materiał dla producentów) 

(Załącznik 4).  


