НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

Андрію Челомбітку
Директору Департамента фітосанітарної безпеки,
контролю в сфері насінництва та розсадництва
Радий повідомити вам, що період консультацій з Світовою організацією
торгівлі (СОТ) щодо фітосанітарних імпортних вимог, запропонованих вашою
Національною організацією із захисту рослин, для імпорту в Мексику зерна
кукурудзи (Zea mays) з України закінчилися.
У зв'язку з цим, я користуюся можливістю поділитися з вами остаточним
варіантом (Додаток), інформуючи Вас, що ці вимоги вже доступні в
консультаційному модулі фітосанітарних вимог для імпорту, розташованому на
веб-сайті установи SENASICA (https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/), що
дозволить розпочати експорт.
Без будь-якого іншого обговорення, я користуюся цією можливістю, щоб
висловити привітання.

Фітосанітарні заходи для застосування
1. Фітосанітарний сертифікат, виданий Національною організацією із захисту
рослин України, повинен містити наступну додаткову декларацію:
"The consignment was inspected and was determined as free from: Cirsium arvense.
Euphorbia helioscopia, Iva xanthifolia and Sonchus arvensis".
2. Застосування фітосанітарної обробки в країні походження або пункті
ввезення до Мексики будь-яким з наступних способів знезараження. Коли
знезараження здійснюється в країні-походження, то деталі його здійснення мають бути
включені до фітосанітарного сертифіката.
• Знезараження T302 (dl) метил бромідом
• Знезараження T302 (dl) метил бромідом при нормальному атмосферному тиску
в камері або під пластиковим покриттям. Дані 12 годин – це мінімальна
концентрація, яку воно повинно мати під час процедури знезараження, а
загальний час експозиції – 24 години.
Знезараження T302 (d2) метил бромідом
Температура
Дозування
Концентрація (гр/м3) після:
(гр/м3)
30 хвилини
2 годин
12 годин
32 °C чи вище
40
30
20
15
27 °C – 31 °C
56
42
30
20
21 °C – 26 °C
72
54
40
25
16 °C – 20 °C
96
72
50
30
10 °C – 15 °C
120
90
60
35
4 °C – 9 °C
144
108
70
40
Знезараження T302 (d2) метил бромідом в камері при 660 мм вакуумі
Температура
Дозування (гр/м3)
Період експозиції (год)
16 °C чи вище
3
128
4 °C – 15 °C
144
3
3. Вантаж повинен бути вільним від грунту, від різного насіння, бур'янів та
будь-якого іншого рослинного матеріалу (стебла, листя).
4. Фітосанітарна перевірка та відбір зразків у пункті ввезення до Мексики
повинні здійснюватися офіційним персоналом SENASICA. Зразки повинні бути
відправлені до лабораторій Національного фітосанітарного довідкового центру для їх
фітосанітарної діагностики щодо згаданих бур'янів у додатковій декларації.
5. Ця фітосанітарна вимога може бути змінена через виявлення карантинних
шкідливих організмів для Мексики, не повідомлених у цьому повідомленні.
Авторизовані пункти ввезення: Altamira, Tamps., Lazaro Cardenas, Mich.,
Manzanillo, Col., Mazatlan, Sin., Salina Cruz, Oax, Tuxpan, Ver., Veracruz, Ver.

