Załącznik VIII – do rozporządzenia 2019/2072/WE
(wymagania szczególne dla agrofagów kwarantannowych dla materiałów roślinnych - zasady realizacji w Polsce)
Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich
przemieszczania na terytorium Unii
Właściwe organy lub podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwych organów sprawdzają, w najbardziej odpowiednich momentach
umożliwiających wykrycie odnośnych agrofagów, czy spełnione są wymogi określone w poniższej tabeli.

Uwagi ogólne:

1. Wskazany zakres oceny zdrowotności materiałów roślinnych dotyczy ocen zdrowotności dokonywanych obowiązkowo u wszystkich podmiotów
zarejestrowanych, na potrzeby wydania paszportu roślin/oznakowania roślin, umożliwiających ich przemieszczanie/obrót, przy czym :
− u podmiotów nieupoważnionych do wydania paszportów roślin – całą ocenę zdrowotności, pobieranie prób i badanie laboratoryjne wykonują inspektorzy
WIORiN,
− u podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin – większą część działań (lustracje, pobieranie prób, badania laboratoryjne) w ramach
oceny zdrowotności wykonuje podmiot, ale w niektórych przypadkach wskazano, które z tych działań pozostają zawsze w gestii organu - Inspekcji
(przypadki określone w przepisach UE jako działania urzędowe), wymóg urzędowego badania oznacza także urzędowe pobranie prób materiału
roślinnego,
− ponadto - każdy zarejestrowany podmiot ma także obowiązek przeprowadzania stałej oceny zdrowotności swoich materiałów, co najmniej wizualnej oraz
realizowania innych wymagań/środków/zabiegów określonych w przepisach prawa (np. usuwanie roślin z objawami, izolacja roślin, zabiegi zwalczające,
środki kwarantannowe, zapewnienie statusu (zgłoszenie do organu i zabiegi utrzymujące status) miejsca produkcji wolnego od agrofaga).
2. Niezależnie od zasad wskazanych w tabeli, przy wydawaniu paszportów roślin/przemieszczaniu roślin należy uwzględnić kontrole pod kątem pozostałych
agrofagow kwarantannowych dla danej rośliny, wymagania dla regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN – ang. RNQP), zasady postępowania
określone w odrębnych przepisach szczegółowych UE dla poszczególnych agrofagów, a także przepisach w obszarze nasiennictwa. Ocena zdrowotności
powinna być wykonywana w terminach pozwalających na wykrycie agrofaga, również zawsze z uwzględnienim zasad wskazanych w wymaganiach (np.
terminy, częstotliwość, wizualne lub badania laboratoryjne, występowanie wektorów, sąsiedztwo roślin/miejsc rpodukcji).
3. Oprócz badań wskazanych w tabeli, każdy podmiot ma obowiązek zgłoszenia do WIORiN każdego przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia
agrofaga kwarantannowego – we wszystkich takich przypadkach wymagana jest urzędowa weryfikacja, a pobranie prób, badanie laboratoryjne i weryfikacja
pozostają w gestii Inspekcji.
4. Wszystkie obowiązki i środki kwarantannowe określane są przez wojewódzkiego inspektora, z uwzględnieniem biologii organizmu, warunków działalności
danego podmiotu i regulacji w odrębnych aktach prawnych UE dla poszczególnych agrofagów. Część takich działań może wynikać też bezpośrednio z tych
przepisów.
5. Badania laboratoryjne powinny być wykonywane w laboratoriach zatwierdzonych zgodnie z przepisami w zakresie zdrowia roślin.
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6. We wszystkich przypadkach za spełnienie szczególnych wymagań zdrowotnościowych i stan zdrowotności roślin odpowiada podmiot - który powinien
wcześniej zgłosić do WIORiN konieczność wykonania u niego (lub sąsiedztwie) działań kontrolnych przypisanych organowi w przepisach prawa (tak w
przypadku podmiotów upoważnionych, jak i nieupoważnionych do wydawania paszportów roślin). W przeciwnym razie, rośliny nie mogą być wprowadzone
do obrotu/przemieszczane, a paszport roślin nie może być wydany/dołączony do roślin. Odpłatność za działania WIORiN – wg przepisów.
7. Każdy zarejestrowany podmiot prowadzi (przez okres 3 lat) zapisy z dokonanych ocen zdrowotności roślin (lustracje wizualne, pobranie i badanie prób – ze
wskazaniem m.in. daty działań, rodz. kontrolowanego materiału, miejsca kontroli –np. szklarnia nr, rząd/kwatera nr, pole oraz wyniki) oraz przechowuje
wyniki badań laboratoryjnych. Zapisy te powinny dotyczyć także innych działań/środków wymaganych w przepisach (np. usuwanie roślin, zabiegi) oraz
realizacji obowiązków kwarantannowych.
8. Zapis „urzędowe oświadczenie” oznacza wydanie paszportu roślin/znakowanie (definicja w art. 2 rozp. UE 2019/2072 i art.. 3 pkt. 28 rozp. UE 2017/625), co
potwierdza wymagany stan zdrowotny roślin – w tym w zakresie agrofagów kwarantannowych, jak i regulowanych organizmów niekwarantannowych (RAN).
9. Obrót/przemieszczanie roślin oraz wydanie paszportu roślin w każdym przypadku podejrzenia lub potwierdzenia wystąpienia agrofaga kwarantannowego,
w tym także z miejsc objętych urzędowym śledzeniem źródła i zasięgu porażenia – są niemożliwe do czasu wyeliminowania przez wojewódzkiego inspektora
zagrożenia i rozstrzygnięcia statusu fitosanitarnego odpowiednio miejsca produkcji i roślin lub ustalenia działań kwarantannowych. Inne/wcześniejsze
postępowanie z takimi roślinami jest możliwe tylko za zgodą WIORiN, jeżeli stwierdzi on, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się danego agrofaga,
z uwzględnieniem także wymagań określonych w odrębnych przepisach szczegółowych dla agrofagów.
10. W części wymagań dopuszczono odrębne traktowanie roślin w różnych częściach miejsca produkcji lub różnych partiach roślin – wyznaczanie takich części
miejsca produkcji lub partii roślin zależy od charakteru produkcji i sposobu uprawy roślin oraz zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego przy zastosowaniu
zalecanych w przepisie działań/środków (np. sad, szkółka, szklarnia, tunel, pole) i powinno uwzględniać możliwość zachowania odrębności tych wydzielonych
części lub wspólnego pochodzenia roślin (np. częścią szkółki mogą być kwatery, czy też zgrupowanie kilku rzędów tego samego rodzaju/gatunku roślin,
częścią kompleksu szklarniowego mogą być poszczególne szklarnie lub nawy z roślinami w odrębnych poszczególnych jednostkach szklarni, w wyznaczaniu
partii roślin należy uwzględnić ich wspólne pochodzenie czy też uprawę w 1 zgrupowaniu).
11. Należy zwrócić uwagę, że oceny i badania laboratoryjne wykonane przez podmiot na potrzeby paszportu roślin, mogą nie być wystarczające w przypadku
eksportu roślin do państw trzecich i wtedy konieczne będzie ponowne urzędowe pobranie próby i badanie laboratoryjne, wykonane przez WIORiN – przepisy
międzynarodowe eksportowe i standardy ISPM wymagają działań wyłącznie urzędowych. Najlepiej więc, aby kontrole roślin, próbobranie i badania
laboratoryjne były wykonane przez WIORiN, zgodnie z obowiązującymi w WIORiN instrukcjami, uwzględniającymi także odpowiednio międzynarodowe
standardy i metodyki (np. EPPO/ISPM). Zalecane są więc wcześniejsze konsultacje z WIORiN w celu ustalenia wymagań eksportowych i zasad postępowania.
12. Wytyczne/instrukcje w zakresie dokonywania kontroli roślin, pobierania prób czy przeprowadzania badań laboratoryjnych stosowane w WIORiN oraz ulotki
z informacjami o agrofagach dostępne są w jednostkach Inspekcji, a znaczna część z nich także na stronie internetowej. Zalecane jest stosowanie
uwzględnionych w nich zasad postępowania także przez podmioty, które same dokonują oceny zdrowotności roślin.
13. Kontrole w celu weryfikowania zgodności z przepisami UE w zakresie zdrowia roślin, w tym prawidłowości działania podmiotów lub spełnienia wymagań
zdrowotnościowych przez rośliny, są wykonywane zawsze przez WIORiN, niezależnie od systememu kontroli wskazanego w tabeli.
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Rośliny, produkty roślinne
i inne przedmioty

1.

Maszyny i pojazdy,
które
były
eksploatowane
do
celów rolniczych lub
leśnych

Wymogi przepisów – tylko
w części do realizowania w
Polsce

Maszyny lub pojazdy:
a) zostały przemieszczone z
obszaru ustanowionego przez
właściwe organy jako wolny
od Ceratocystis platani (J.
M. Walter) Engelbr. & T. C.
Harr.
zgodnie
z
odpowiednimi
międzynarodowymi
standardami dla środków
fitosanitarnych,
lub
b) są oczyszczone i wolne od
gleby i pozostałości roślin
przed
przemieszczeniem
poza obszar zakażony.

Realizacja w Polsce
– obowiązkowa, u wszystkich podmiotów zarejestrowanych,
zasady dokonywania ocen w celu wydania paszportu
roślin/oznakowania/przemieszczania/obrotu materiału roślinnego
1) wymóg nie musi być stosowany dla przemieszczania
maszyn/pojazdów w obrębie terytorium Polski (aktualnie nie
zidentyfikowano przedmiotowego zagrożenia – rośliny żywicielskie
mało rozpowszechnione, a dotychczas brak doniesień o wykryciu
agrofaga),
jednak z innych względów fitosanitarnych (np. przenoszenie różnych
organizmów glebowych) zaleca się stosowanie zabiegów czyszczenia
z gleby,
2) w przypadku przemieszczania do Polski maszyn/pojazdów z innych
państw członkowskich UE, które:
a) są wolne od tego agrofaga albo mają ustanowione obszary wolne
(tj. informacja nt. statusu kraju/obszarów („absent”) jest wskazana w
bazie EPPO albo przekazana oficjalnie w inny sposób przez państwo
członkowskie (aktualnie brak takich informacji) – wymóg pkt. b nie
musiałby być spełniony, bo uznaje się za spełniony wymóg pkt a,
b) nie są/nie mają ustanowionych obszarów wolnych od agrofaga –
musi być stosowany wymóg pkt. b,
3) przy przemieszczaniu maszyn/pojazdów z Polski do innego państwa
członkowskiego – dla bezpieczeństwa podmiotu zaleca się, aby
spełniony był wymóg pkt. b
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Uwagi – dot. zakresu
działań u podmiotów
upoważnionych do
wydania paszportów
roślin

2.

Rośliny
przeznaczone do sadzenia z
korzeniami,
uprawiane
na
wolnym powietrzu

Urzędowe oświadczenie, że o wymaganie dotyczy roślin uprawianych w gruncie – tj. na polu i pod
miejscu produkcji wiadomo, osłonami w gruncie (nie dotyczy podłoży mineralnych),
że jest wolne (known to be
obrót roślinami i wydanie paszportu roślin możliwe:
free)
od
Clavibacter
sepedonicus (Spieckermann − w przypadku roślin uprawianych w powiatach wskazanych w przepisach
and Kottho) Nouioui et al. i
rozporządzenia w sprawie zwalczania raka ziemniaka, jako te, w
Synchytrium endobioticum
których stwierdza się występowanie grzyba – jeżeli w urzędowym
(Schilb.) Percival
badaniu gleby wojewódzki inspektor nie stwierdzi występowania grzyba
Synchytrium endobioticum (Se) oraz pole uprawy nie jest polem
porażonym przez bakterię Clavibacter sepedonicus (Csep),
− w pozostałych powiatach kraju - jeżeli w miejscu produkcji nie ma
aktualnej kwarantanny dla tych agrofagów,
− w przypadkach wykrycia agrofagów – jeżeli spełnione są
warunki/środki kwarantannowe określone przez wojewódzkiego
inspektora (tj. m.in. pole pod uprawą tych roślin nie jest polem
porażonym przez bakterię Csep, lub rośliny nie rosły w strefie porażenia
lub bezpieczeństwa wyznaczonej dla grzyba Se),
oznacza to także, że wydanie paszportów roślin i obrót tymi roślinami są
niemożliwe w przypadku podejrzenia wystąpienia tych agrofagów na
polu/w miejscu produkcji (także np. w związku z ujęciem miejsca
produkcji w śledzeniu źródła i zasięgu porażenia) – do czasu
wyeliminowania przez wojewódzkiego inspektora zagrożenia i
rozstrzygnięcia statusu fitosanitarnego odpowiednio w/w pola/strefy;
wcześniejszy obrót takimi roślinami jest możliwy tylko za zgodą WIORiN
pod warunkiem, zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz zasad
określonych w przepisach,
dodatkowe wyjaśnienia:
a) Se – dotychczasowe wieloletnie kontrole w kraju wykazują, że poza
kilkoma miejscami produkcji i kilkoma powiatami (wskazanymi w
przepisach rozporządzenia w sprawie zwalczania raka ziemniaka) nie
stwierdza się obecności agrofaga, dlatego też, z oceny zagrożenia
wynika, że dla takich roślin (nie będących roślinami żywicielami
grzyba) nie ma konieczności badania gleby pod kątem tego agrofaga,
b) Csep – nie ma możliwości badania gleby, a status pola/miejsca
produkcji określa się na podstawie badań laboratoryjnych bulw
ziemniaka
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pobranie prób i badanie
laboratoryjne pod kątem
bakterii lub grzyba –
wykonuje WIORiN,
kontroli
i
oceny
spełnienia
warunków/
obowiązków
zwalczających dokonuje
wojewódzki
inspektor,
decyzja o możliwości
zagospodarowania partii
zagrożonych w gestii
WIORiN

3.

Rośliny
przeznaczone do sadzenia
gatunków
stolonowych
lub
bulwiastych rodzaju
Solanum L., lub ich
hybrydy,
przechowywane w
bankach genów lub
zbiorach
genetycznych

Urzędowe oświadczenie, że
rośliny zostały poddane
kwarantannie i w wyniku
badań
laboratoryjnych
zostały uznane za wolne od
agrofagów kwarantannowych
dla Unii.

wymóg dotyczy wskazanych roślin rodzaju Solanum, które znajdują się pobranie prób i badanie
w banku genów lub zbiorach genetycznych – przed ich wyprowadzeniem laboratoryjne - wykonuje
i wydaniem paszportu roślin, rośliny powinny być poddane badaniom pod WIORiN
kątem wszystkich organizmów kwarantannowych UE, które mogą
wystąpić na takim materiale,
wydanie paszportów roślin możliwe, gdy w badaniach tych nie wykryje
się badanych agrofagów,

Każda
organizacja
lub
informacja o przetrzymywanym materiale i badaniach powinna być
jednostka
badawcza
przekazywana na bieżąco do WIORiN
posiadająca taki materiał
powiadamia o tym właściwy
organ.
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4.

Rośliny
przeznaczone do sadzenia
gatunków
stolonowych
lub
bulwiastych
Solanum L. lub ich
hybrydy, inne niż
bulwy
Solanum
tuberosum
L.
określone
w
pozycjach 5, 6, 7, 8,
lub 9, i inne niż
materiały
zabezpieczenia
upraw
przechowywane w
banku genów lub w
zbiorach
genetycznych oraz
inne niż nasiona
Solanum tuberosum
L.
określone
w
pozycji 21

Urzędowe oświadczenie, że
rośliny zostały poddane
kwarantannie i w wyniku
badań
laboratoryjnych
zostały uznane za wolne od
agrofagów kwarantannowy
dla Unii.
Badania laboratoryjne:

wymaganie dotyczy wskazanych roślin rodzaju Solanum i ich − za lustracje wizualne
odpowiada
mieszańców, przeznaczonych do sadzenia, w tym m.in. roślin in vitro,
upoważniony
nasion rodz. Solanum innych niż nasiona ziemniaka,
podmiot,
które powinny być przetrzymywane w warunkach kwarantanny i przed − pobieranie prób i
przemieszczaniem być poddane lustracjom wizualnym i badaniom
badanie
laboratoryjnym (tj. kontroli) pod kątem agrofagów kwarantannowych
laboratoryjne
UE, ze spełnieniem warunków:
wykonuje Inspekcja,

− kontrole są przeprowadzane (np. badania)/nadzorowane (np. lustracje)
a) są nadzorowane przez
przez Inspekcję,
zainteresowany
właściwy − badania są przeprowadzane w miejscu dostosowanym do
organ i przeprowadzane
przechowywania takiego materiału i roślin wskaźnikowych, gdzie nie
przez wyspecjalizowanych
ma ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych,
pracowników
naukowych − kontroli podlega każda jednostka materiału,
tego organu lub jakikolwiek − lustracje wizualne są przeprowadzane regularnie, w pełnym okresie co
inny urzędowo upoważniony
najmniej 1 cyklu wegetacji, odpowiednio dla danego rodzaju materiału
do tego organ;
i jego stadium rozwojowego,
−
badania laboratoryjne – uwzględniają co najmniej wskazane wirusy
b) są przeprowadzane w
i bakterie,
miejscu
posiadającym
odpowiednią infrastrukturę − w przypadku nasion – badania są prowadzone pod kątem wirusów
i wiroidów,
do
przechowywania
agrofagów kwarantannowych − w przypadku obserwowania innych objawów porażenia –
przeprowadzane są odpowiednie badania laboratoryjne,
dla Unii oraz materiału, w
tym roślin wskaźnikowych,
tak
aby
całkowicie
wyeliminować
ryzyko paszport roślin może być wydany, jeżeli we wskazanych lustracjach
rozprzestrzenienia się tych wizualnych i badaniach laboratoryjnych nie wykryto organizmów
agrofagów kwarantannowych kwarantannowych
dla Unii;
c) są przeprowadzane w
stosunku do każdej jednostki
materiału:
(i)
w
formie
badań
wzrokowych prowadzonych
w regularnych odstępach w
pełnym okresie co najmniej
jednego cyklu wegetacji, z
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uwzględnieniem
rodzaju
materiału i jego stadium
rozwoju w czasie trwania
programu
badań, celem
wykrycia
objawów
wywołanych
przez
jakiekolwiek
agrofagi
kwarantannowe dla Unii,
(ii)
w
formie
badań
laboratoryjnych
w
odniesieniu
do
całego
materiału ziemniaka, co
najmniej na obecność:
-

andyjskiego utajonego
wirusa ziemniaka,
andyjskiego wirusa
pstrości ziemniaka,
wirusa B ziemniaka,
szczep patogenetyczny dla
szczawika bulwiastego,
wirusa czarnej
pierścieniowej plamistości
ziemniaka,
wirusa T ziemniaka,
pozaeuropejskich izolatów
wirusów A, M, S, V, X i Y
ziemniaka (w tym Yo, Yn i
Yc) oraz wirusa
liściozwoju ziemniaka (w
tym Yo),
Clavibacter sepedonicus
(Spieckermann and
Kottho) Nouioui et al.,
Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.
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emend. Safni et al.;
Ralstonia
pseudosolanacearum
Safni et al., Ralstonia
syzigii subsp. celebensis
Safni et al. i Ralstonia
syzigii subsp.
indonesiensis Safni et al.
(iii) w przypadku nasion
Solanum tuberosum L.
innych niż określone w
pozycji 21, przynajmniej na
obecność
wirusów
i
wiroidów
wymienionych
powyżej,
z
wyjątkiem
andyjskiego wirusa pstrości
ziemniaka i pozaeuropejskich
izolatów wirusów ziemniaka
A, M, S, V, X i Y (w tym Yo,
Yn i Yc) oraz wirusa
liściozwoju ziemniaka;
d) obejmują odpowiednie
badania dot. jakichkolwiek
innych objawów
stwierdzonych podczas
badania wzrokowego, w celu
zidentyfikowania agrofagów
kwarantann.dla UE, które
wywołały takie objawy.
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5.

Bulwy
Solanum
tuberosum
L.
przeznaczone
do
sadzenia

Urzędowe oświadczenie, że
spełnione są przepisy prawa
Unii dotyczące zwalczania
Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Percival.

pobieranie prób i badanie
laboratoryjne – wykonuje
obowiązkowe badanie laboratoryjne gleby(podłoża) przed uprawą takich
WIORiN,
ziemniaków (rośliny żywicielskie grzyba, ich wysadzenie powoduje
namnażanie populacji grzyba),
wymóg dotyczy sadzeniaków ziemniaka oraz minibulw,

kontroli
i
oceny
spełnienia
warunków/
wydanie paszportów roślin możliwe, jeśli w badaniach gleby nie stwierdzi
obowiązków
zwalczasię tego agrofaga, a ponadto spełnione są inne wymagania/obowiązki
jących
dokonuje
zwalczające w przypadku wykrycia grzyba (tj. m.in. rośliny nie rosły
wojewódzki
inspektor,
w strefie porażenia lub bezpieczeństwa wyznaczonej dla grzyba Se),
decyzja o możliwości
zagospodarowania partii
zagrożonych w gestii
WIORiN
oznacza to także, że wydanie paszportów roślin i obrót tymi roślinami są
niemożliwe w przypadku podejrzenia wystąpienia tych agrofagów na
polu/w miejscu produkcji (także np. w związku z ujęciem miejsca
produkcji w śledzeniu źródła i zasięgu porażenia) – do czasu
wyeliminowania przez wojewódzkiego inspektora zagrożenia i
rozstrzygnięcia statusu fitosanitarnego odpowiednio w/w pola/strefy;
wcześniejszy obrót takimi roślinami jest możliwy tylko za zgodą
WIORiN pod warunkiem, zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego
oraz zasad określonych w przepisach
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6.

Bulwy
Solanum Urzędowe oświadczenie, że wymaganie dotyczy sadzeniaków ziemniaka oraz minibulw,
tuberosum
L. (…):
do spełnienia w Polsce wymóg pkt. b, co oznacza, że:
przeznaczone
do
sadzenia
− w miejscach produkcji sadzeniaków ziemniaka i minibulw – m.in.:
b) spełnione są przepisy
prawa
Unii
dotyczące
obowiązkowa ocena wizualna bulw po zbiorze pod kątem objawów
zwalczania
Clavibacter
porażenia oraz obowiązkowe badania laboratoryjne prób bulw – partii
sepedonicus (Spieckermann i
sadzeniaków ziemniaka/minibulw i wszystkich innych partii
Kottho) Nouioui et al.
ziemniaków uprawianych w tym samym miejscu produkcji, w każdym
sezonie uprawy,

ocena wizualna bulw -w
gestii podmiotu,
pobieranie prób i badania
laboratoryjne - wykonuje
zawsze WIORiN,

do badań pobiera się
próby bulw po zbiorach,
wydanie paszportu możliwe, gdy w badaniach laboratoryjnych najlepiej z przechowalni,
wszystkich partii ziemniaków nie stwierdzi się obecności bakterii, a a badania wykonuje wg
ponadto realizowane są inne wymagania/obowiązki zwalczające w metodyk wskazanych w
stosownych
przepisach
przypadku wykrycia bakterii,
UE,
− ponadto – w innych miejscach upraw ziemniaków (tj. w miejscach bez kontroli
i
oceny
uprawy sadzeniaków ziemniaka), zaleca się badanie laboratoryjne prób spełnienia
warunków/
bulw innych ziemniaków (tj. nie sadzeniaków i nie minibulw) obowiązków
zwalczaprzeznaczonych na tzw. samozaopatrzenie (wysadzenie we własnym jących
dokonuje
gospodarstwie), wówczas sadzenie możliwe w przypadku wojewódzki
inspektor,
niestwierdzenia bakterii w tych badaniach,
decyzja o możliwości
zagospodarowania partii
− niezależnie od powyższego – z uwagi na przepisy UE dot. zwalczania zagrożonych w gestii
bakterii Dyrektywy 93/85/EWG:
WIORiN
wydanie paszportów roślin i obrót sadzeniakami ziemniaka oraz
sadzenie bulw są niemożliwe w każdym przypadku podejrzenia
wystąpienia bakterii, w miejscach produkcji ujętych w śledzenie
źródła i zasięgu porażenia – do czasu wyeliminowania przez
wojewódzkiego inspektora zagrożenia i rozstrzygnięcia statusu
fitosanitarnego miejsca produkcji i ziemniaków; wcześniejszy obrót
takimi ziemniaki jest możliwy tylko za zgodą WIORiN pod
warunkiem, że będą one bezpiecznie zagospodarowane, wg zasad
określonych w przepisach dla partii zagrożonych
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7.

wymaganie dotyczy sadzeniaków ziemniaka oraz minibulw,
Bulwy
Solanum Urzędowe oświadczenie, że
tuberosum
L. bulwy pochodzą z (…):
do spełnienia w Polsce wymóg pkt. b, co oznacza, że:
przeznaczone
do
b)
miejsca
produkcji − w miejscach produkcji sadzeniaków ziemniaka i minibulw – m.in.:
sadzenia
uznanego za wolne (found
free)
od
Ralstonia
obowiązkowa ocena wizualna bulw po zbiorze pod kątem objawów
solanacearum
(Smith)
porażenia oraz obowiązkowe badania laboratoryjne prób bulw – partii
Yabuuchi et al. emend.
sadzeniaków ziemniaka/minibulw i wszystkich innych partii
Safini et al., lub uznawanego
ziemniaków uprawianych w tym samym miejscu produkcji, w każdym
za wolne od tego agrofaga w
sezonie uprawy,
wyniku
zastosowania
odpowiedniej
procedury
wydanie paszportu możliwe, gdy w badaniach laboratoryjnych
mającej na celu zwalczanie
wszystkich partii ziemniaków nie stwierdzi się obecności bakterii, a
Ralstonia
solanacearum
ponadto realizowane są inne wymagania/obowiązki zwalczające w
(Smith) Yabuuchi et al.
przypadku wykrycia bakterii,
emend. Safni et al.
− ponadto – w innych miejscach upraw ziemniaków (tj. w miejscach bez
uprawy sadzeniaków ziamniaka), zaleca się badanie laboratoryjne prób
bulw innych ziemniaków przeznaczonych na tzw. samozaopatrzenie
(wysadzenie we własnym gospodarstwie), wówczas sadzenie możliwe
w przypadku niestwierdzenia bakterii w tych badaniach,

ocena wizualna bulw -w
gestii podmiotu,
pobieranie prób i badania
laboratoryjne - wykonuje
zawsze WIORiN,
do badań pobiera się
próby bulw po zbiorach,
najlepiej z przechowalni,
a badania wykonuje wg
metodyk wskazanych w
stosownych
przepisach
UE,

kontroli
i
oceny
spełnienia
warunków/
obowiązków
zwalczających
dokonuje
wojewódzki
inspektor,
decyzja o możliwości
− niezależnie od powyższego– z uwagi na przepisy UE dot. zwalczania zagospodarowania partii
bakterii Dyrektywy 98/57/WE:
zagrożonych w gestii
WIORiN,
wydanie paszportów roślin i obrót wszystkimi sadzeniakami
ziemniaka oraz sadzenie bulw są niemożliwe w każdym przypadku
podejrzenia wystąpienia bakterii, w miejscach produkcji ujętych w
śledzenie źródła i zasięgu porażenia – do czasu wyeliminowania przez
wojewódzkiego inspektora zagrożenia i rozstrzygnięcia statusu
fitosanitarnego miejsca produkcji i ziemniaków wcześniejszy obrót
takimi ziemniaki jest możliwy tylko za zgodą WIORiN pod
warunkiem, że będą one bezpiecznie zagospodarowane, wg zasad
określonych w przepisach dla partii zagrożonych
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8.

Bulwy
Solanum Urzędowe oświadczenie, że
tuberosum
L. bulwy pochodzą z:
przeznaczone
do
a) obszarów, o których
sadzenia
wiadomo (known not to
occur), że nie występują na
nich Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. i Meloidogyne
fallax Karssen,
lub

wymaganie dotyczy sadzeniaków ziemniaka oraz minibulw, lustracje wizualne roślin i
w
gestii
uprawianych w gruncie – tj. na polu i pod osłonami w gruncie (nie bulw
podmiotów,
dotyczy podłoży mineralnych),
w dotychczasowych wieloletnich kontrolach w kraju nie stwierdzono
występowania nicieni, ponadto prowadzone są w dalszym ciągu
monitoringowe badania laboratoryjne WIORiN – więc można przyjąć,
że kontrole zdrowotności w tym zakresie będą obejmować lustracje
wizualne roślin i bulw ziemniaka wszystkich takich partii ziemniaków
w zarejestrowanych miejscach produkcji,

b) obszarów, na których
stwierdzono
występowanie wydanie paszportów roślin możliwe, gdy w trakcie lustracji wizualnych
Meloidogyne
chitwoodi nie wykrywa się objawów porażenia,
Golden et al. i Meloidogyne
fallax Karssen oraz:
w przypadku podejrzenia – badania laboratoryjne bulw, jego wynik
(i) bulwy pochodzą z
pozytywny uniemożliwia wydanie paszportów roślin,
miejsca
produkcji
uznanego za wolne od
Meloidogyne
chitwoodi
Golden
et
al.
i
Meloidogyne
fallax
Karssen na podstawie
corocznego badania upraw
żywicieli,
przeprowadzanego
w
odpowiednich momentach
w
formie
inspekcji
wzrokowej
roślin
żywicielskich, a także
zarówno
zewnętrznej
inspekcji wzrokowej, jak i
inspekcji po przekrojeniu
bulw
ziemniaków
zebranych na miejscu
produkcji,
lub
12

pobieranie prób bulw i
badania laboratoryjne wykonuje WIORiN,
w
tym
także
wg
ustalonych zasad kontroli
monitoringowych w kraju

(ii) próbka bulw została
losowo
wybrana
po
zbiorach i zbadana pod
kątem
objawów,
po
zastosowaniu odpowiedniej
metody
wywoływania
objawów lub poddana
badaniu laboratoryjnemu,
jak
również
inspekcji
wzrokowej
zarówno
zewnętrznej, jak i po
przekrojeniu
bulw,
przeprowadzonych
w
odpowiednich momentach
umożliwiających wykrycie
tych agrofagów oraz – we
wszystkich przypadkach –
w
chwili
zamknięcia
opakowań lub pojemników
przed
ich
przemieszczeniem,
w
wyniku czego stwierdzono,
że bulwy są wolne od
objawów
występowania
Meloidogyne
chitwoodi
Golden
et
al.
i
Meloidogyne
fallax
Karssen.
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9.

Bulwy
Solanum
tuberosum
L.
przeznaczone
do
sadzenia, inne niż
bulwy przeznaczone
do sadzenia zgodnie
z art. 4 ust. 4 lit. b)
dyrektywy
2007/33/WE

10. Bulwy

Solanum
tuberosum
L.
przeznaczone
do
sadzenia, inne niż
bulwy
odmian
urzędowo
dopuszczonych
w
jednym lub kilku
państwach
członkowskich
na
podstawie
dyrektywy
2002/53/WE

Urzędowe oświadczenie, że
spełnione są przepisy prawa
Unii dotyczące zwalczania
Globodera pallida (Stone)
Behrens
i
Globodera
rostochiensis (Wollenweber)
Behrens.

wymaganie odnosi się do sadzeniaków ziemniaka oraz minibulw,

pobieranie prób i badanie
laboratoryjne –wykonuje
dotyczy roślin uprawianych w gruncie – tj. na polu i pod osłonami w
WIORiN
gruncie (nie dotyczy podłoży mineralnych),
kontroli
i
oceny
spełnienia
warunków/
- obowiązkowe badania laboratoryjne gleby z pól pod obowiązków
uprawę/składowanie takich ziemniaków,
zwalczających dokonuje
inspektor,
wydanie paszportu roślin możliwe, gdy w badaniach tych nie stwierdzi wojewódzki
decyzja
o
możliwości
się nicieni, oraz realizowane są inne wymagania/obowiązki dotyczące
zagospodarowania partii
zwalczania mątwików
zagrożonych w gestii
WIORiN
dotyczy pól, na których mają być one sadzone lub składowane,

Urzędowe oświadczenie, że wymaganie dotyczy ziemniaków (sadzeniaków, minibulw) unijnych lub pobieranie prób i badanie
z państw trzecich, które nie są tymi odmianami dopuszczonymi, a są laboratoryjne
–
bulwy:
produkowane w UE,
przeprowadza WIORiN
a)
zostały
wcześniej
aby mogły być przeznaczone do sadzenia, to ich bezpośredni materiał
wyselekcjonowane oraz
wyjściowy (czyli ten, z którego je uzyskano) musiał być
b) zostały wyprodukowane w
przetrzymywany w warunkach kwarantanny i poddany urzędowym
Unii oraz
badaniom pod kątem agrofagów kwarantannowych UE i okazał się
c) pochodzą w prostej linii z wolny od tych agrofagów,
materiału utrzymywanego w
negatywne wyniki tych badań umożliwiają wydanie paszportów roślin,
odpowiednich warunkach i
poddanego w Unii urzędowym
badaniom
w
okresie
kwarantanny,
w
wyniku
których zostały uznane za
wolne
od
agrofagów
kwarantannowych dla Unii.
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11. Bulwy

Solanum
tuberosum L. inne
niż
bulwy
wymienione
w
pozycjach 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 lub 10

Na opakowaniu lub, w
przypadku transportu bulw
luzem,
w
dokumentach
towarzyszących,
należy
umieścić numer rejestracyjny
celem wykazania, że bulwy
zostały wyhodowane przez
urzędowo
zarejestrowanego
producenta lub pochodzą z
urzędowo
zarejestrowanych
ośrodków
zbiorowego
składowania lub wysyłki, które
znajdują się na obszarze
produkcji,
oraz
celem
potwierdzenia, że:
a) bulwy są wolne (are free)
od Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al.;
oraz
b) przepisy Unii dotyczące
zwalczania
Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky)
Percival, oraz,
w stosownych przypadkach,
Clavibacter
sepedonicus
(Spieckermann and Kottho)
Nouioui et al., oraz
Globodera pallida (Stone)
Behrens
i
Globodera
rostochiensis (Wollenweber)
Behrens, są spełnione.

wymaganie dotyczy ziemniaków przeznaczonych na konsumpcję, lustracje wizualne bulw
skrobiowych, do przetwórstwa,
wprowadzanych
do
obrotu/wyprowadzanych
warunkiem przemieszczania/obrotu takich ziemniaków jest:
od podmiotu – wykonuje
− ich
pochodzenie
od
zarejestrowanego podmiot,
producenta/przechowalni/centrum dystrybucji oraz oznakowanie na
pobieranie prób i badanie
opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym - nr rejestracyjnym
laboratoryjne - wykonuje
podmiotu (oznakowanie wg zasad określonych w stosownym
WIORiN,
rozporządzeniu ministra właściwego ds. rolnictwa),
oraz
− bulwy poddane kontroli wizualnej przed przemieszczaniem nie
wykazują objawów prażenia przez agrofagi,
− spełnienie wymagań zdrowotnościowych odnośnie wymienionych
agrofagów, tj.:
• pochodzenia z miejsc produkcji, w których te agrofagi nie są
wykryte,
w przypadku wykrycia - w miejscu produkcji i odpowiednio w
obrocie spełnione są obowiązki (np. dotyczące zasad uprawy,
kontroli, badania, możliwości zagospodarowania, w tym oceny
wizualnej bulw po zbiorach i badań laboratoryjnych bulw),
określone w przepisach UE odnośnie ich zwalczania, także
jeżeli środki kwarantannowe są określone w związku z
podejrzeniem występowania tych agrofagów,
oznacza to, że
obrót/przemieszczanie takich ziemniaków jest niemożliwe w każdym
przypadku podejrzenia wystąpienia tych agrofagów, w miejscach
produkcji objętych śledzeniem źródła i zasięgu porażenia – do czasu
wyeliminowania przez wojewódzkiego inspektora zagrożenia i
rozstrzygnięcia statusu fitosanitarnego odpowiednio miejsca produkcji i
ziemniaków; wcześniejszy obrót takimi ziemniaki jest możliwy tylko za
zgodą WIORiN pod warunkiem, że będą one bezpiecznie
zagospodarowane, wg zasad określonych w przepisach dla partii
zagrożonych
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metodyki próbobrania i
badań laboratoryjnych –
zgodnie z przepisami UE,
standardami IPPC/EPPO i
wytycznymi GIORiN,
kontroli
i
oceny
spełnienia
warunków/
obowiązków
zwalczających
dokonuje
wojewódzki
inspektor,
decyzja o możliwości
zagospodarowania partii
zagrożonych w gestii
WIORiN

12. Rośliny

przeznaczone
do
sadzenia
z
korzeniami
gatunków Capsicum
spp.,
Solanum
lycopersicum L. i
Solanum
melongena L., inne
niż
rośliny
przeznaczone
do
sadzenia zgodnie z
art. 4 ust. 4 lit. a)
dyrektywy
2007/33/WE

Urzędowe oświadczenie, że
spełnione są przepisy prawa
Unii dotyczące zwalczania
Globodera pallida (Stone)
Behrens
i
Globodera
rostochiensis (Wollenweber)
Behrens.

wymaganie dotyczy roślin do sadzenia wymienionych gatunków, poza pobieranie prób i badanie
tymi
przeznaczonymi
do
produkcji
roślin
do
sadzenia laboratoryjne – przeprowykorzystywanymi w ramach tego samego miejsca produkcji,
wadza WIORiN,
dotyczy pól (gruntów), na których mają być sadzone lub składowane
takie rośliny, także upraw pod osłonami,

kontroli
i
oceny
pod spełnienia
warunków/
obowiązków
zwalczających
dokonuje
wydanie paszportu roślin możliwe, gdy w badaniach tych nie stwierdzi
wojewódzki
inspektor,
się mątwików, oraz realizowane są inne obowiązki zwalczające w
decyzja o możliwości
przypadku ich wykrycia
zagospodarowania partii
zagrożonych w gestii
WIORiN
- obowiązkowe badania laboratoryjne
uprawę/składowanie takich roślin,
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gleby

z

pól

13. Rośliny

przeznaczone
do
sadzenia gatunków
Capsicum annuum
L.,
Solanum
lycopersicum
L.,
Musa L., Nicotiana
L.
i
Solanum
melongena L., inne
niż nasiona

Urzędowe oświadczenie, że wymaganie dotyczy takich roślin w uprawach polowych i pod osłonami,
(…):
do spełnienia w Polsce wymóg pkt. b, tj.:
b) na roślinach w miejscu
produkcji od rozpoczęcia
ostatniego
pełnego
cyklu
wegetacji nie zaobserwowano
żadnych
objawów
występowania
Ralstonia
solanacearum
(Smith)
Yabuuchi et al. emend. Safni
et al.

lustracje wizualne roślin –
wykonuje podmiot,

- rośliny były poddane co najmniej lustracji wizualnej w czasie uprawy –
zalecana min. dwukrotna lustracja, w tym jedna przed przemieszczaniem pobieranie prób i badania
laboratoryjne – wykonuje
roślin,
wojewódzki inspektor,
w przypadku materiału pochodzącego z innych państw o podwyższonym
ryzyku (Holandia, Niemcy, państwa afrykańskie) – zalecane częstsze
systematyczne obserwacje,
kontroli
i
oceny
warunków/
w przypadku podejrzenia – konieczne badanie laboratoryjne, w tym spełnienia
obowiązków
zwalczaodpowiednio roślin/wody,
jących
dokonuje
wydanie paszportu roślin możliwe w przypadku braku objawów lub
wojewódzki
inspektor,
negatywnych wyników badań prób pobranych w przypadku podejrzenia,
decyzja o możliwości
oraz gdy realizowane są obowiązki kwarantannowe w przypadku
zagospodarowania partii
wykrycia bakterii,
zagrożonych w gestii
WIORiN
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14. Rośliny

przeznaczone do sadzenia z
korzeniami,
uprawiane
na
wolnym powietrzu,
gatunków
Allium
porrum
L.,
Asparagus
officinalis L., Beta
vulgaris
L.,
Brassica
spp.
i
Fragaria L.

Dowód, że spełnione są
przepisy prawa Unii dotyczące
zwalczania Globodera pallida
(Stone) Behrens i Globodera
rostochiensis (Wollenweber)
Behrens.

wymaganie dotyczy określonych roślin uprawianych lub składowanych pobieranie prób i badania
w gruncie – z upraw polowych i pod osłonami w gruncie, poza tymi laboratoryjne – wykonuje
roślinami, które są wykorzystywane w ramach tego samego miejsca wojewódzki inspektor,
produkcji,
kontroli
i
oceny
wykonania obowiązków
kwarantannowych
- obowiązkowe badania laboratoryjne gleby z pól pod
dokonuje
wojewódzki
uprawę/składowanie takich roślin,
inspektor
wydanie paszportu roślin możliwe, gdy w badaniach tych nie stwierdzi
się obecności mątwików, oraz gdy realizowane są obowiązki
zwalczające w przypadku wykrycia nicieni

oraz
cebulki, bulwy i
kłącza, uprawiane na
otwartej przestrzeni,
gatunków
Allium
ascalonicum
L.,
Allium cepa L.,
Dahlia
spp.,
Gladiolus Tourn. ex
L., Hyacinthus spp.,
Iris spp., Lilium
spp., Narcissus L. i
Tulipa L., inne niż
te rośliny, cebulki,
bulwy
i
kłącza
przeznaczone
do
sadzenia zgodnie z
art. 4 ust. 4 lit. a) lub
c)
dyrektywy
2007/33/WE
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dla opcji b) tj.pochodzenie z
wymaganie odnosi się do wskazanych roślin, a w szczególności
obszarów,
na
których
przeznaczone
do
zagrożone rośliny pod osłonami lub w ich sąsiedztwie,
stwierdzono
występowanie
sadzenia z rodzin
wektorów wirusa:
Cucurbitaceae
i
b) do spełnienia w Polsce opcja b pkt. b):
Solanaceae, inne niż Urzędowe oświadczenie, że:
nasiona, pochodzące
a)…,
− wymóg dotyczący lustracji wizualnych roślin rosnących
z obszarów:
obowiązkowo przez cały okres wegetacji pod kątem objawów
lub
a)
gdzie
nie
występowania wirusa i wektorów,
stwierdzono (are not b) na roślinach podczas
known to occur) pełnego cyklu wegetacji nie
w przypadku wystąpienia objawów porażenia wirusem lub innego
zaobserwowano
żadnych
występowania
podejrzenia wystąpienia wirusa - konieczne lustracja urzędowa i
występowania
Bemisia
tabaci objawów
urzędowe badanie laboratoryjne roślin,
Genn. lub innych wirusa kędzierzawki liści
wektorów Tomato pomidora z New Delhi,
brak wektorów – powinien być zgłoszony do WIORiN i
leaf curl New Delhi oraz
potwierdzony w lustracjach urzędowych organu,
lub
Virus
- wirusa (i)
w
wyniku
w przypadku występowania wektorów albo nie zgłoszenia ich braku
kędzierzawki liści przeprowadzonych
w
– skuteczne zabiegi zwalczające wektory, odpowiednio
pomidora z New odpowiednich
momentach
udokumentowane, a ich skuteczność potwierdzona w urzędowej
Delhi
urzędowych
(official)
kontroli organu,
inspekcji
umożliwiających
wykrycie tego agrofaga ich wydanie paszportu roślin możliwe, gdy nie obserwowano objawów
punkt produkcji został uznany występowania wirusa i wektorów, a brak wektorów potwierdzony przez
b) gdzie stwierdzono za wolny (has been found free) WIORiN, albo nie obserwowano objawów występowania wirusa
(are known to occur) od Bemisia tabaci Genn. i i wykonano skuteczne zabiegi zwalczające wektory, albo w przypadku
innych
wektorów
wirusa wystąpienia objawów wirusa – badanie laboratoryjne nie potwierdzi
występowanie
kędzierzawki
liści
pomidora
z wirusa,
Bemisia
tabaci
New
Delhi,
Genn. lub innych
wektorów Tomato lub
leaf curl New Delhi (ii) rośliny zostały poddane
zapewniającemu
Virus
- wirusa zabiegowi
skuteczną eliminację Bemisia
kędzierzawki liści tabaci
Genn
i
innych
pomidora z New wektorów wirusa kędzierzawki
Delhi
liści pomidora z New Delhi

15. Rośliny
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− standardowo lustracje
wizualne roślin oraz
zabiegi zwalczające
wektory - wykonuje
podmiot,
− podejrzenie
wystąpienia
wirusa
zgłoszone
przez
podmiot do WIORiN,
konieczne
pobranie
prób
i
badanie
laboratoryjne
wykonane
przez
wojewódzkiego
inspektora,
− potwierdzenie faktu
niewystępowania
wektorów
–
wykonuje WIORiN w
trakcie
lustracji
wizualnych roślin,
− gdy
brak
potwierdzenia
nieobecności
wektorów – konieczne
zabiegi zwalczające
wektory
i
potwierdzenie
ich
skuteczności
w
urzędowej
kontroli
organu

16. Rośliny

przeznaczone
do
sadzenia z rodzajów
Juglans
L.
i
Pterocarya Kunth,
inne niż nasiona

Urzędowe oświadczenie, że do spełnienia w Polsce wymóg pkt. b lub pkt. c, tj:
rośliny
przeznaczone
do
b) wymagane są urzędowe lustracje wizualne roślin w miejscu
sadzenia (…):
produkcji i określonym sąsiedztwie w okresie min. 2 lat przed
przemieszczaniem roślin oraz lustracja wizualna roślin
b) pochodzą z miejsca
bezpośrednio przed przemieszczaniem i ich odpowiednie,
produkcji,
włączając
bezpieczne opakowanie (uniemożliwiające porażenie)
sąsiedztwo o promieniu co
najmniej 5 km, w którym
podczas urzędowych inspekcji
wydanie paszportów możliwe, jeżeli w trakcie wszystkich lustracji
przeprowadzanych w okresie
wizualnych nie obserwowano objawów porażenia przez grzyba
dwóch lat poprzedzających
Geosmithia morbida i występowania wektora,
przemieszczenie
nie
stwierdzono żadnych objawów lub
Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat i c) wymagana jest fizyczna izolacja miejsca produkcji/części miejsca
produkcji i min. lustracja wizualna roślin bezpośrednio przed
jego wektora Pityophthorus
przemieszczaniem
i ich odpowiednie, bezpieczne opakowanie
juglandis
Blackman,
ani
(uniemożliwiające
porażenie),
obecności wektora, a rośliny
przeznaczone do sadzenia
izolacja miejsca /części miejsca produkcji wymaga potwierdzenia
zostały poddane inspekcji
przez Inspekcję,
wzrokowej przed przemieszczeniem oraz postępowano z
nimi i opakowano je w sposób
wydanie paszportów możliwe, jeżeli w trakcie tej lustracji
uniemożliwiający porażenie po
wizualnej nie obserwowano objawów porażenia i występowania
opuszczeniu
miejsca
wektora,
produkcji,
lub
c) pochodzą z pkt. produkcji,
który jest całkowicie fizycznie
odizolowany, a rośliny przez- w każdym przypadku podejrzenia porażenia lub występowania wektora
naczone do sadzenia zostały konieczne badania laboratoryjne – wydanie paszportu możliwe w
poddane inspekcji wzrokowej przypadku negatywnego wyniku badań
przed przemieszczeniem oraz
postępowano
z
nimi
i
opakowano je w sposób
uniemożliwiający porażenie po
opuszczeniu miejsca produkcji
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− lustracje
wizualne
roślin
przed
przemieszczaniem wykonuje podmiot,
− lustracje wizualne w
miejscu produkcji i
sąsiedztwie przez 2
lata przed przemieszczaniem – prowadzi
wojewódzki inspektor,
− podejrzenie porażenia
oraz
występowanie
wektorów
na
plantacji/sąsiedztwie,
a
także
izolacja
miejsca/części miejsca
produkcji - zgłaszane
przez podmiot do
WIORiN,
− pobranie
prób
i
badanie laboratoryjne
wykonuje WIORiN,
− za
odpowiednią
izolację
miejsca
produkcji (jego części)
oraz za prawidłowe
przygotowanie roślin
do przemieszczania –
odpowiada podmiot

17. Rośliny

Urzędowe oświadczenie, że do spełnienia w Polsce wymóg pkt. b, tj:
przeznaczone
do rośliny (…):
b) wymagane jest urzędowe określenie (zgodnie ze standardami
sadzenia
rodzaju
międzynarodowymi) statusu miejsca produkcji wolnego od grzyba,
Platanus L., inne niż
które jest zarejestrowane i urzędowo nadzorowane przez Inspekcję,
b) były uprawiane w miejscu
nasiona
produkcji ustanowionym jako
i w którym to miejscu oraz w jego sąsiedztwie prowadzone są były
wolne (established as free
urzędowe inspekcje wizualne pod kątem objawów porażenia oraz
from) od Ceratocystis platani
wykonano urzędowe badania reprezentatywnych prób roślin,
(J. M. Walter) Engelbr. & T.
wydanie paszportów możliwe, jeżeli w badaniach laboratoryjnych
C.
Harr.
zgodnie
z
nie wykryto grzyba
odpowiednimi
międzynarodowymi
standardami
dla
środków fitosanitarnych:
(i) które jest zarejestrowane i
nadzorowane przez właściwe
organy,
oraz
(ii) które, łącznie z jego
bezpośrednim
sąsiedztwem,
było corocznie poddawane
urzędowym inspekcjom pod
kątem wszelkich objawów
występowania
Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr.
&
T.
C.
Harr.,
przeprowadzanym
w
najbardziej
odpowiednich
momentach
w
roku
umożliwiających
wykrycie
tego agrofaga,
21

lustracje wizualne roślin,
pobranie prób i badanie
laboratoryjne wykonuje
wojewódzki inspektor,
ustanowienie
i
utrzymywanie
statusu
miejsca
produkcji
wolnego od grzyba – w
gestii organu,
zgłoszenie
potrzeby
ustanowienia/utrzymania
statusu miejsca produkcji
wolnego od agrofaga - w
gestii podmiotu,

oraz
(iii) reprezentatywna próbka
roślin została poddana badaniu
na obecność Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr. w odpowiednich
momentach
w
roku
umożliwiających
wykrycie
tego agrofaga.
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18. Rośliny z rodzajów Urzędowe oświadczenie, że do spełnienia w Polsce wymóg pkt. b, tj.:
Citrus L., Choisya
Kunth, Fortunella
Swingle, Poncirus
Raf. i ich hybrydy
oraz Casimiroa La
Llave,
Clausena
Burm f., Murraya J.
Koenig ex L., Vepris
Comm.,
Zanthoxylum
L.,
inne niż owoce i
nasiona

rośliny (…):

b) były uprawiane w miejscu
produkcji,
które
jest
zarejestrowane i nadzorowane
przez
właściwe
organy
w
państwie
członkowskim pochodzenia,
oraz
gdzie rośliny były uprawiane
przez okres jednego roku w
punkcie
produkcji
zabezpieczonym
przed
dostępem owadów w ramach
ochrony
przed
wprowadzeniem
Trioza
erytreae Del Guercio,
oraz
gdzie w okresie co najmniej
roku przed przemieszczaniem przeprowadzono w
odpowiednim
momencie
dwie urzędowe inspekcje i w
punkcie
produkcji
nie
zaobserwowano
oznak
występowania
Trioza
erytreae Del Guercio,

b)

lustracje
wizualne
uprawianych
roślin,
miejsce produkcji roślin jest zarejestrowane i pozostaje pod
pobranie prób i badanie
urzędowym nadzorem Inspekcji,
laboratoryjne - wykonuje
WIORiN,
miejsce produkcji (lub jego część) z uprawą tych roślin jest
zabezpieczone i izolowane przed dostępem owadów – fakt ten
wymaga zgłoszenia i potwierdzenia przez Inspekcję,
za odpowiednie zabezpieczenie miejsca produkcji
rośliny przez okres co najmniej jednego roku przed
(jego części) oraz za
przemieszczeniem podlegały min. 2 urzędowym kontrolom
lustracje wizualne roślin
wizualnym pod kątem wystąpienia tego agrofaga,
przed przemieszczeniem i
za prawidłowe przygotowanie
roślin
do
wymagane także kontrole wizualne roślin przed przemieszczaniem i
przemieszczania
–
zapewnienie bezpiecznego opakowania podczas przemieszczania
odpowiada podmiot,
roślin,
podejrzenie
porażenia
wydanie paszportów roślin możliwe, jeżeli nie wykrywa się oznak
oraz
izolacja
występowania agrofaga lub w przypadku jego wykrycia - badania
miejsca/części
miejsca
laboratoryjne wykluczą jego wystąpienie
produkcji - zgłaszane
przez
podmiot
do
WIORiN,
potwierdzenie prawidłowej
izolacji
miejsca
(części) produkcji – w
gestii organu WIORiN

oraz
przed przemieszczaniem z
roślinami postępuje się i
opakowuje się je w sposób
uniemożliwiający porażenie
po opuszczeniu miejsca
produkcji
23
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19. Rośliny

Urzędowe oświadczenie, że do spełnienia w Polsce wymóg pkt. b lub pkt. c, tj.:
przeznaczone
do rośliny
przeznaczone
do
b) w miejscu produkcji roślin/lub jego części, oraz ich bezpośrednim
sadzenia z rodzaju sadzenia (…):
sąsiedztwie:
Vitis L., inne niż
b)
pochodzą
z
punktu
− prowadzone są lustracje wizualne pod kątem wystąpienia
nasiona
produkcji, w którym:
objawów fitoplazmy (kontrole obejmują różne uprawy roślin
rodz. Vitis sp. w tym miejscu), odpowiednio:
(i) w punkcie produkcji i w
dla
materiałów rozmnożeniowych - od rozpoczęcia ostatnich
jego
bezpośrednim
dwóch pełnych cykli wegetacji,
sąsiedztwie od rozpoczęcia
dla pozostałych roślin - od rozpoczęcia ostatniego pełnego
ostatniego pełnego cyklu
cyklu wegetacji,
wegetacji na roślinach z
−
prowadzona
jest kontrola występowania wektorów oraz
rodzaju Vitis spp. nie
stosowane
są
odpowiednie zabiegi w celu zwalczania tych
zaobserwowano żadnych
wektorów,
objawów
Grapevine
−
w przypadku wystąpienia objawów na roślinach w
flavescence
dorée
bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca produkcji/jego części,
phytoplasma - fitoplazmy
rośliny
te
zostały
usunięte lub zbadane i uznane za wolne od
żółtaczki winorośli typu
fitoplazmy,
Flavescence dorée, a w
wydanie paszportów roślin możliwe, jeżeli w miejscu
przypadku
roślin
produkcji/jego części i ich bezpośrednim sąsiedztwie, nie wykrywa
wykorzystywanych
do
się objawów fitoplazmy lub w przypadku ich wykrycia - badania
celów rozmnażania rodzaju
laboratoryjne
wykluczą jej wystąpienie w miejscu produkcji, oraz
Vitis spp. w punkcie
gdy
w
bezpośrednim
sąsiedztwie albo usuwano rośliny z objawami
produkcji
i
w
jego
albo
w
wyniku
ich
badań
nie potwierdzono fitoplazmy, a także
bezpośrednim sąsiedztwie
stosowano odpowiednie zabiegi zwalczające,
od rozpoczęcia ostatnich
dwóch
pełnych
cykli albo
wegetacji na roślinach z
rodzaju Vitis spp. nie c) rośliny były poddane działaniu gorącej wody zgodnie z
międzynarodowymi standardami, EPPO Standard PM 4/8 i PM
zaobserwowano żadnych
10/18(1), tj.
objawów
fitoplazmy
żółtaczki winorośli typu
możliwie najbliżej momentu przemieszczenia rośliny były poddane
Flavescence dorée,
stosownej obróbce termicznej w zakładzie, zatwierdzonym i
nadzorowanym przez odpowiedzialny organ urzędowy, w ramach
(ii)
prowadzi
się
której rośliny w stanie uśpienia zanurza się przez 45 minut w
monitorowanie wektorów i
wodzie ogrzanej do 50 °C,
stosuje się odpowiednie
wydanie paszportów roślin jest możliwe, jeżeli wojewódzki
inspektor pozytywnie oceni zastosowane zabiegi i zakład
25

lustracje wizualne roślin,
pobranie prób i badanie
laboratoryjne – w gestii
podmiotu,
w tym w sąsiedztwie –
kontrole może wykonać
WIORiN, jeśli podmiot
nie ma możliwości ich
wykonania,

za
proces
obróbki
termicznej
odpowiada
podmiot – zakład i zabieg
powinny być zgłoszone
wcześniej do WIORiN,
celem
odpowiedniego
zatwierdzenia i nadzoru
WIORiN nad procesem
uwaga – aktualnie brak
takich zakładów, więc w
praktyce realizacja opcji
pkt. c jest niewykonalna

Rośliny
przeznaczone
do
sadzenia z rodzaju
Vitis L., inne niż
nasiona

zabiegi w celu zwalczania
wektorów
fitoplazmy
żółtaczki winorośli typu
Flavescence dorée,
(iii) porzucone rośliny z
rodzaju
Vitis
L.
w
bezpośrednim sąsiedztwie
punktu produkcji były
monitorowane w sezonie
wegetacyjnym pod kątem
objawów
występowania
fitoplazmy
żółtaczki
winorośli typu Flavescence
dorée, a w przypadku
wystąpienia
objawów
zostały
usunięte
lub
zbadane i uznane za wolne
od fitoplazmy żółtaczki
winorośli typu Flavescence
dorée,

(cd.)

lub
c) zostały poddane działaniu
gorącej wody zgodnie z
międzynarodowymi
standardami.
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20. Owoce

roślin Na opakowaniu umieszcza się
rodzajów Citrus L., odpowiednie
oznaczenie
Fortunella Swingle, pochodzenia.
Poncirus Raf. i ich
hybryd

przemieszczanie owoców wymaga zastosowania oznaczenia - w za oznaczenie odpowiada
praktyce oznaczenie to powinno zawierać nazwę lub kod państwa podmiot zarejestrowany
pochodzenia i nr rejestracyjny podmiotu, który wprowadza do obrotu te
owoce

21. Nasiona

dla nasion ziemniaka do spełnienia w Polsce wszystkie wymogi, tj.:
Solanum Urzędowe oświadczenie, że:
tuberosum L. inne
a) nasiona pochodzą od roślin a)
niż określone w
plantacja nasienna została założona z roślin spełniających
zgodnych, w zależności od
pozycji 3.
odpowiednio wskazane wymagania szczegółowe, (co jest
przypadku,
z
wymogami
potwierdzone paszportem roślin lub przez WIORiN w przyp.
określonymi w pozycjach 4, 5,
produkcji własnej podmiotu),
6, 7, 8 i 9,
oraz że nasiona:

oraz

b) pochodzą z obszarów, o
których wiadomo, że są wolne
(known to be free) od
Synchytrium
endobioticum
(Schilb.) Percival, Clavibacter
sepedonicus
(Spieckermann
and Kottho) Nouioui et al.,
Ralstonia
solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.
emend. Safni et al.,

b)

lub
spełniają
wszystkie
następujące wymogi:
(i) zostały wyprodukowane
w punkcie, w którym od
początku ostatniego cyklu
wegetacji
nie
zaobserwowano żadnych
objawów choroby

zapewnienie wymogu pkt.
a – w gestii podmiotu,
pobranie prób i badania
laboratoryjne bulw i wody
– wykonujeWIORiN,

zapewnienie
odpowiew miejscu produkcji nasion nie ma obowiązującej kwarantanny dla
dnich środków bezpieczwskazanych agrofagów, a ponadto wszystkie partie ziemniaków
eństwa
fitosanitarnego
uprawiane w tym miejscu w danym roku są przebadane pod kątem
podczas produkcji – w
Csep i Rsol i wolne od tych bakterii,
gestii podmiotu, a nadzór/
potwierdzanie
przez
lub
WIORiN
w miejscu produkcji (części miejsca) prowadzono lustracje wizualne
roślin w trakcie uprawy, a także zastosowano odpowiednią izolację
od roślin żywicielskich z innych miejsc produkcji oraz środki higieny
w odniesieniu do personelu i sprzętu przez cały okres produkcji aż do
wyprowadzenia nasion, używano wody przebadanej pod kątem Rsol,

wydanie paszportów roślin jest możliwe, jeżeli odpowiednio – (oprócz
potwierdzenia wymagań pkt. a - tj. obecności paszportu roślin, badań
wojewódzkiego inspektora) wskazane badania laboratoryjne (w tym
wody) i lustracje wizualne potwierdzą niewystępowanie agrofagów, a
ponadto stosowano odpowiednio izolacje i środki higieny

.
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wywoływanej
przez
agrofagi kwarantannowe
dla Unii, o których mowa
w lit. a);
(ii)
zostały
wyprodukowane
w
punkcie,
w
którym
przeprowadzono wszystkie
następujące działania:
-- zapobieganie kontaktowi
oraz stosowanie środków
higieny w odniesieniu do
personelu i przedmiotów,
takich
jak
narzędzia,
maszyny,
pojazdy,
pojemniki i
materiały
opakowaniowe,
pochodzących z innych
punktów produkcji roślin z
rodziny psiankowatych w
celu
zapobieżenia
zakażeniom;
-- stosuje się wyłącznie wodę
wolną
od
wszystkich
agrofagów kwarantannowych
dla Unii, o których mowa w
niniejszej pozycji
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22. Drewno

drzew z Urzędowe oświadczenie, że wymaganie dotyczy drewna (w postaci np. tarcicy, kłód, belek, desek),
rodzajów Juglans L. drewno:
zarówno z korą lub bez kory, także tego, które nie zachowało swojej
i Pterocarya Kunth,
naturalnej zaokrąglonej powierzchni oraz wskazanego drewna
a) pochodzi z obszaru (known
inne niż w postaci:
sztauerskiego (tj. tego samego typu i jakości, co drewno w przesyłce i
to be free) ustanowionego
spełniającego te same wymagania co drewno w przesyłce)
- wiórów, zrębków, przez właściwe organy jako
trocin,
ścinków, wolny od Geosmithia morbida
odpadów
i Kolarík, Freeland, Utley &
− do spełnienia w Polsce (drewno pochodzące z Polski) wszystkie
pozostałości
Tisserat i jego wektora
wymogi, tzn. możliwy obrót drewnem bez żadnego znakowania i
uzyskanych
w Pityophthorus
juglandis
zabiegu (pkt a),
całości lub w części Blackman
zgodnie
z
odpowiednimi
z tych roślin,
międzynarodowymi
drewnianych
− ale zalecane jest (z uwagi na międzynarodowy obrót opakowaniem i
standardami
dla
środków
materiałów
wymagania państw trzecich) korzystanie z opcji w pkt.b, lub pkt. c,
fitosanitarnych,
opakowaniowych w
tj.:
formie
skrzyń, lub
pudeł,
klatek,
przed wprowadzeniem do obrotu/przemieszczaniem drewno powinno
b)
zostało
poddane
bębnów
oraz
być:
odpowiedniej
obróbce
podobnych
termicznej w celu osiągnięcia
dla pkt. b)
opakowań,
palet,
minimalnej temperatury 56 °C
palet skrzyniowych i
poddane wskazanemu zabiegowi termicznemu i odpowiednio
nieprzerwanie
przez
co
innych
platform
oznakowane– przez zakłady posiadające odpowiednie warunki,
najmniej 40 minut w całym
załadunkowych,
przekroju drewna. Proces ten
nadstawek do palet
potwierdza się oznaczeniem
lub
płaskich,
drewna
„HT”
umieszczanym
na
sztauerskiego, bez
drewnie lub jego opakowaniu
względu na to, czy
zgodnie z aktualną praktyką;
dla pkt. c)
są obecnie używane
do
transportu lub
obrzynane aż do całkowitej utraty swojej naturalnej zaokrąglonej
wszystkich rodzajów c) zostało obciosane (uwaga –
powierzchni
ładunków,
z chodzi o obrzynanie) aż do
wyjątkiem drewna całkowitej
utraty
swojej
sztauerskiego
naturalnej
zaokrąglonej
używanego do
powierzchni

29

za
przeprowadzenie
zabiegów
obróbki
termicznej, znakowania i
obrzynania obciosania odpowiada podmiot

zabezpieczenia
przesyłek drewna,
które
jest
zbudowane z drewna
tego samego typu i
tej samej jakości, co
drewno w przesyłce,
i które spełnia te
same unijne wymogi
fitosanitarne,
co
drewno w przesyłce,
ale
łącznie
z
drewnem, które nie
zachowało
swojej
naturalnej
zaokrąglonej
powierzchni.
(cd.)
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23. Odseparowana kora Urzędowe oświadczenie, że wymaganie dotyczy odseparowanej kory i drewna (we wskazanej za
i drewno drzew z
rodzajów Juglans L.
i Pterocarya Kunth,
w postaci wiórów,
zrębków,
trocin,
ścinków, odpadów
i
pozostałości
uzyskanych
w
całości lub w części
z tych roślin.

drewno
kora:

lub

odseparowana postaci) zarówno z korą, jak i bez kory,

a) pochodzą z obszaru (free
−
from) ustanowionego przez
właściwe organy jako wolny
Geosmithia
morbida
od
Kolarík, Freeland, Utley &
Tisserat i jego wektora −
Pityophthorus
juglandis
Blackman zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi
standardami
dla
środków
fitosanitarnych,

do spełnienia w Polsce (drewno pochodzące z Polski) wszystkie
wymogi, tzn. możliwy obrót takim drewnem i korą bez żadnego
znakowania i zabiegu (pkt a),
ale zalecane jest (z uwagi na międzynarodowy obrót opakowaniem i
wymagania państw trzecich) korzystanie z opcji w pkt.b, tj.:
przed wprowadzeniem do obrotu/przemieszczaniem powinny być
zastosowane wskazane zabiegi termiczne i oznakowanie – przez
zakłady posiadające odpowiednie warunki

lub
b)
zostały
poddane
odpowiedniej
obróbce
termicznej w celu osiągnięcia
minimalnej temperatury 56 °C
nieprzerwanie
przez
co
najmniej 40 minut w całym
przekroju kory lub drewna.
Proces ten potwierdza się
oznaczeniem
„HT”
umieszczanym na każdym
opakowaniu
zgodnie
z
aktualną praktyką.
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przeprowadzenie
zabiegów
obróbki
termicznej i znakowania odpowiada podmiot

24. Drewno

rodzaju
Platanus L., łącznie
z drewnem, które nie
zachowało
swojej
naturalnej
zaokrąglonej
powierzchni.

Urzędowe oświadczenie, że:
a)
drewno
pochodzi
z
obszarów, o których wiadomo,
(known to be free) że są wolne
od Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C.
Harr.,
lub

wymaganie dotyczy drewna (w postaci np. tarcicy, kłód, belek, desek),
zarówno z korą lub bez kory, także tego, które nie zachowało swojej
naturalnej zaokrąglonej powierzchni, a także wiórów, zrębków, trocin,
ścinków, odpadów i pozostałości uzyskanych w całości lub w części z
tych roślin oraz drewnianych materiałów opakowaniowych,
−

b) drewno zostało poddane
suszeniu w piecu tak, aby
poziom wilgotności wyrażony
w procentach suchej masy −
spadł
poniżej
20 %
w
momencie produkcji poprzez
zastosowanie
odpowiedniej
kombinacji
czasowotermicznej, co potwierdzono
oznaczeniem „kiln-dried” lub
„KD” lub innym uznanym
międzynarodowym
oznaczeniem umieszczonym
na
drewnie
lub
jego
opakowaniu
zgodnie
z
aktualną praktyką.

do spełnienia w Polsce (zapis raczej teoretyczny, bo w praktyce nie
pozyskuje się takiego drewna) byłyby wszystkie wymogi, tzn.
możliwy obrót takim drewnem i korą bez żadnego znakowania i
zabiegu (pkt a),
ale wskazane byłoby (z uwagi na międzynarodowy obrót
opakowaniem i wymagania państw trzecich) korzystanie z opcji w
pkt.b, tj.:
przed wprowadzeniem do obrotu/przemieszczaniem drewno powinno
być poddane wskazanemu zabiegowi suszenia i odpowiednio
oznakowane – przez zakłady posiadające odpowiednie warunki
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za
przeprowadzenie
zabiegów suszenia, i
znakowania - odpowiada
podmiot

25. Drewniane

materiały
opakowaniowe w
formie
skrzyń,
pudeł,
klatek,
bębnów
oraz
podobnych
opakowań,
palet,
palet skrzyniowych i
innych
platform
załadunkowych,
nadstawek do palet
płaskich,
drewna
sztauerskiego, bez
względu na to, czy
są obecnie używane
do
transportu
wszystkich rodzajów
ładunków,
z
wyjątkiem drewna
surowego o grubości
6 mm lub mniejszej,
drewna
przetworzonego
uzyskanego
przy
pomocy
klejów,
wysokiej
temperatury
i
ciśnienia lub przy
pomocy
ich
dowolnej kombinacji
oraz
drewna
sztauerskiego
używanego
do
zabezpieczenia
przesyłek drewna,
które jest

przeprowadzenie
dotyczy
wskazanych
drewnianych
materiałów za
Urzędowe oświadczenie, że wymaganie
innych
drewniany
materiał opakowaniowych (DMO), w tym drewna sztauerskiego, tylko z rodz. okorowania,
zabiegów i znakowania Juglans i Pterocarya:
opakowaniowy:
odpowiada podmiot
a) pochodzi z obszaru (free
from) ustanowionego przez
− do spełnienia w Polsce (drewno pochodzące z Polski) wszystkie
właściwe organy jako wolny
wymogi, tzn. możliwy obrót DMO bez żadnego znakowania i
Geosmithia
morbida
od
zabiegu (pkt a),
Kolarík, Freeland, Utley &
Tisserat i jego wektora
Pityophthorus
juglandis − ale zalecane jest (z uwagi na międzynarodowy obrót opakowaniem i
wymagania państw trzecich) korzystanie z opcji w pkt.b, tj.:
Blackman
zgodnie
z
odpowiednimi
materiały opakowaniowe powinny być wykonane z drewna
międzynarodowymi
okorowanego i poddane zabiegom wskazanym w międzynarodowym
standardami
dla
środków
standardzie ISPM 15, a następnie oznakowane zgodnie z tym
fitosanitarnych,
standardem – w Polsce zabiegi i oznakowanie przeprowadzają
lub
zakłady zarejestrowane i upoważnione przez wojewódzkiego
inspektora
b) jest wykonany z drewna
okorowanego
zgodnie
z
aneksem
I
do
międzynarodowego standardu
FAO
dla
środków
fitosanitarnych
nr
15
zawierającego
przepisy
dotyczące
drewnianych
materiałów opakowaniowych
w handlu międzynarodowym
oraz
(i) został poddany jednemu z
zatwierdzonych
zabiegów
zgodnie z aneksem I do tego
międzynarodowego standardu
oraz
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zbudowane z drewna
tego samego typu i
tej samej jakości, co
drewno w przesyłce,
i które spełnia te
same unijne wymogi
fitosanitarne,
co
drewno w przesyłce.

(ii)
jest
opatrzony
oznaczeniem
zgodnie
z
aneksem II do wspomnianego
międzynarodowego standardu,
wskazującym, że drewniany
materiał opakowaniowy został
poddany
zatwierdzonemu
zabiegowi
fitosanitarnemu
zgodnie z tym standardem.

(cd.)
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