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Japonia - świadectwa zdrowia [6]
format

Nazwa pliku

Data publikacji Rozmiar Pobierz

pdf

Świadectwo weterynaryjne dla surowego mleka i
produktów mlecznych pozyskanych od zwierząt
parzystokopytnych eksportowanych do Japonii z Polski

pdf

Świadectwo zdrowia dla mięsa wołowego i podrobów
wołowych, w tym produktów, eksportowanych z Polski do 2017-05-23 11:28 122.13KB pobierz
Japonii.pdf

pdf

Świadectwo pochodzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego
i produktów z mięsa drobiowego przeznaczonych do
2017-10-26 11:12 213.94KB pobierz
wywozu do Japonii.pdf

pdf

Zaświadczenie (dla mięsa drobiowego).pdf

2017-10-26 11:12 33KB

pdf

Świadectwo zdrowia dla mięsa końskiego i produktów z
mięsa końskiego eksportowanych z Polski do Japonii.pdf

2017-10-26 11:11 164.77KB pobierz

pdf

Załącznik do świadectwa zdrowia dla mięsa końskiego i
produktów z mięsa końskiego eksportowanych z Polski do 2017-10-26 11:11 50.75KB pobierz
Japonii.pdf

2018-08-24 13:59 466.57KB pobierz

pobierz

Japonia - listy zakładów [1]
format
doc

Nazwa pliku
Japonia - Lista podmiotów zatwierdzonych do eksportu w
zakresie mięsa wołowego oraz produktów z mięsa
wołowego_JP

Data publikacji Rozmiar Pobierz
2019-02-12 18:07 72KB

pobierz

Japonia - wymagania weterynaryjne [13]
format

Nazwa pliku

Data publikacji Rozmiar Pobierz

pdf

Informacja nt. eksportu mleka i produktów na rynek
Japonii

2018-01-16 11:18 60.76KB pobierz

pdf

Procedura dotycząca specjalnego sposobu wycinania
ozorów u bydła

2017-05-23 11:21 816.52KB pobierz

pdf

Procedura eksportowa produkty rolno-spoży

2017-05-23 11:21 292.23KB pobierz

zip

Procedura obowiązująca przy zatwierdzaniu zakładu do
eksportu mięsa wieprzowego i produktów z mięsa
wieprzowego na rynek Japonii

2017-05-23 11:18 14.62KB pobierz

pdf

Program weryfikacji eksportu - wołowina

2017-05-23 11:22 171.13KB pobierz

pdf

Rozporządzenie w sprawie mleka i produktów mlecznych

2017-05-23 11:16 467.56KB pobierz

pdf

Wymagania konina eksportowana do Japonii

2017-05-23 11:23 143.43KB pobierz

zip

Wymagania weterynaryjne dla mięsa wieprzowego i
produktów z mięsa wieprzowego eksportowanych do
Japonii z Rzeczpospolitej Polskiej

2017-05-23 11:19 15.6KB

pdf

Wymagania zdrowotne eksport mięsa drobiowego do
Japonii

2017-05-23 11:24 192.41KB pobierz

pdf

Wymagania zdrowotne eksport wołowiny

2017-05-23 11:24 235.46KB pobierz

pdf

Wymogi zdrowia zwierząt_mleko_JP

2017-10-26 11:45 225.52KB pobierz

pdf

Zasady wprowadzania na rynek japoński produktów
pochodzenia zwierzęcego

2017-05-23 11:20 289.93KB pobierz

pobierz

pdf

Zmiana przepisów dotyczących stężenia radionuklidow w
żywności

2017-05-23 11:25 129.43KB pobierz

