
Plan operacyjny 
 

Eksport świeżych owoców gatunków Malus (jabłoni) i Pyrus (gruszy) z 
uprawnionych pa ństw członkowskich UE do kontynentalnej cz ęści Stanów 

Zjednoczonych 
 
  



Akronimy, definicje i skróty 

APHIS = Animal and Plant Health Inspection Service [Inspekcja Zdrowia Zwierząt i Roślin]. 

APF = Approved packing facility [zatwierdzona pakowalnia] 

Zakład przygotowywania lub pakowania owoców zatwierdzony przez krajową organizację ochrony roślin do udziału w programie eksportu 
świeżych owoców jabłoni i gruszy do Stanów Zjednoczonych. 

APU = Approved Production Units [zatwierdzone jednostki produkcyjne] (sad) 

Sad lub podjednostka o granicach określonych na mapie lub zdjęciu lotniczym zatwierdzona przez KOOR do eksportowania do USA. APU 
może być dowolną, zachowującą ciągłość i jednorodną jednostką obsadzoną drzewami jabłoni albo gruszy zarządzaną przez jedną spółkę. 

ASP = Authorised Service Provider [autoryzowany usługodawca]: Zewnętrzna organizacja lub osoby o odpowiednich kompetencjach 
upoważnione przez KOOR do świadczenia określonych usług fitosanitarnych zgodnie z zasadami Międzynarodowych standardów dla środków 
fitosanitarnych nr 7. ASP nie będą wydawać świadectw fitosanitarnych. 

Przesyłka handlowa: Handlowa partia owoców lub warzyw, którą inspektor uznaje za towar importowany w celu sprzedaży i dystrybucji. 
Uznanie takie będzie opierać się na szeregu przesłanek takich, jak: ilość towaru, typ opakowania, dane identyfikacyjne producenta lub 
pakowalni umieszczone na opakowaniu oraz dokumenty wskazujące na przeznaczenie owoców lub warzyw do sprzedawcy hurtowego albo 
detalicznego. 

Partia producenta: Owoce z jednej APU zapakowane jednorazowo w APF przedstawione do kontroli jako jedna jednostka. 

Jednostka kontrolna: Grupa partii producenta połączonych i przedstawionych do kontroli jako jedna jednostka. 

IPM = Integrated Pest Management [integrowana ochrona roślin]: IPM polega na dokładnym rozważeniu wszystkich dostępnych technik 
zwalczania agrofagów (tzn. środków ochrony roślin), a następnie zintegrowanym zastosowaniu odpowiednich środków ograniczających rozwój 
populacji agrofagów, umożliwiających stosowanie pestycydów i innych środków na poziomie uzasadnionym ekonomicznie i zmniejszających 
lub minimalizujących ryzyko dla zdrowia ludzi i dla środowiska. IPM kładzie nacisk na produkcję zdrowych upraw przy jak najmniejszym 
zakłóceniu agro-ekosystemów i wspiera naturalne mechanizmy zwalczania agrofagów (FAO, 2002). 

NPPO = National Plant Protection Organization [Krajowa Organizacja Ochrony Roślin]. 

Środek fitosanitarny: Procedura mająca na celu zapobieżenie zawleczeniu lub rozprzestrzenianiu organizmów kwarantannowych. 

Organizm kwarantannowy: Na potrzeby niniejszego planu operacyjnego organizmy kwarantannowe wymieniono w załączniku 1.  

USDA = United States Department of Agriculture [Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych] 

 
  



1 PREAMBUŁA I ZAKRES 

Niniejszy plan stanowi odzwierciedlenie umowy zawartej pomiędzy USDA-APHIS a Komisją Europejską w sprawie „Ogólnych środków 
zarządzania ryzykiem związanym z importem świeżych owoców jabłoni Malus domestica i gruszy Pyrus communis do kontynentalnej części 
Stanów Zjednoczonych z siedmiu krajów Unii Europejskiej” z dnia 23 lipca 2014 r. wraz z nowelizacją obejmującą Polskę. 
Organizmy kwarantannowe, do których odnosi się niniejszy plan wymieniono w załączniku 1. 
Niniejszy plan odnosi się do eksportu świeżych owoców jabłoni i gruszy z następujących państw członkowskich UE: Belgii, Francji, Niemiec, 
Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Holandii do Stanów Zjednoczonych. Na eksport mogą być przeznaczane wyłącznie świeże owoce zebrane 
w zatwierdzonych jednostkach produkcyjnych (APU) przygotowywane i pakowane w zatwierdzonych pakowalniach (APF); APU i APF są 
zatwierdzane przez właściwe Krajowe Organizacje Ochrony Roślin. Na podstawie niniejszego planu do USA eksportowane będą wyłącznie 
przesyłki handlowe. 
 
2 ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE 

A. Inspekcja Zdrowia Zwierząt i Roślin Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
B. Dane kontaktowe Krajowych Organizacji Ochrony Roślin państw członkowskich UE 
1. Belgia 
Federalna Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego 55 Bvd du Jardin Botanique, 1000 Bruksela, Belgia 
2. Francja 
Ministerstwo Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego i Leśnictwa 
Direction Generale de l'Alimentation 
Sous Direction des Affaires Sanitaires Europeennes et 
Internationales 251 rue de Vaugirard 
75015 Paryż, Francja 
3. Niemcy 
Departament 513, Zdrowie Roślin, Sprawy Fitosanitarne w zakresie Eksportu, Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa, Rochusstrasse 1, 
53123 Bonn, Niemcy 
4. Włochy 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, DISR V 
- Servizio fitosanitario centrale Via XX Settembre 20, 
00187 Rzym, Włochy 
5. Polska 
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al.  Jana Pawła II 11 00-828 Warszawa, Polska 
6. Portugalia 
Diregao-Geral de Alimentagao e Veterinaria Diregao de Servigos de Sanidade Vegetal Ediflcio 1, Tapada da Ajuda 



1349 - 018 Lisbona, Portugalia 
7. Hiszpania 
Dyrekcja Produkcji Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa, Żywności i Środowiska C/ Almagro, 33, 
28010 Madryt, Hiszpania 
8. Holandia 
Krajowa Organizacja Ochrony Roślin 
Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht, Holandia 
 
3 PODSTAWA PRAWNA 

3.1 FEDERALNE PRZEPISY STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
Wskazane owoce jabłoni i gruszy regulowane są przepisami Federalnego Kodeksu Administracyjnego, rozdz. 7, § 319-56 oraz ustawą o 
ochronie roślin z 2000 r. (7 U.S.C. § 7701-7786, 2000) 
 
3.2 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE 
Materiał do sadzenia generalnie podlega dyrektywie Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed 
wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 
(OJL 169, 10.07.2000, p.1), ze zmianami. 
Dodatkowo, materiał do sadzenia gatunków roślin sadowniczych reguluje dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (OJL 267, 
08.10.2008, p.8). 
Środki ochrony roślin podlegają zatwierdzeniu zgodnie z rozporządzeniem 1107/2009 z dnia 21 października 2009 w sprawie wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin (OJL 309, 24.11.2009, p.1), ze zmianami. 
Urzędowe kontrole fitosanitarne muszą być wykonywane zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE. 
APF muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych (OJ No. L 139, 30.04.2004, p. 1), ze zmianami. 
Przepisy tego rozporządzenia wdraża rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (OJ L 165, 30.4.2004, p. 1), ze zmianami. 
 
3.3 INNE WŁAŚCIWE WYTYCZNE 
Wszystkie procedury realizowane są zgodnie z właściwymi standardami IPPC, a w szczególności:  
ISPM 5. Słownik terminów fitosanitarnych; 
ISPM 7: System świadectw fitosanitarnych. 
ISPM 12: Świadectwa fitosanitarne. 



ISPM 13: Wytyczne w sprawie powiadamiania o niezgodności i akcji natychmiastowej;  
ISPM 31: Metodyki pobierania prób z przesyłek. 
Zabiegi w niskiej temperaturze: Stosuje się załącznik T107-a dotyczący zabiegów do podręcznika APHIS w sprawie zabiegów ochrony i 
kwarantanny roślin. 
 
4 OGÓLNY ZAKRES OBOWI ĄZKÓW STRON 

4.1 OBOWIĄZKI WSZYSTKICH STRON 
Coroczny przegląd i, na wniosek jednej ze stron, nowelizacja planu operacyjnego na zasadzie współpracy. Niniejszy plan zachowuje ważność 
do wspólnego uzgodnienia jego nowelizacji. 
 
4.2 INSPEKCJA ZDROWIA ZWIERZĄT I ROŚLIN (APHIS) 
A. Przekazywanie KOOR informacji o zmianach norm fitosanitarnych i wymogów odnoszących się do produkcji i eksportu do USA świeżych 

owoców jabłoni i gruszy zgodnie z par. 319.56, rozdz. 7 Federalnego Kodeksu Administracyjnego USA; 
B. Monitorowanie działania programu i ewentualnie przekazywanie informacji zwrotnej. W sytuacjach uzasadnionych i po konsultacjach z 

KOOR, APHIS może przeprowadzać audyty zgodności programów zwalczania wdrożonych w państwach członkowskich. 
 
4.3 KOMISJA EUROPEJSKA 
A. Gwarantowanie, że urzędowe kontrole są realizowane przez KOOR zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29 i rozporządzenia 882/2004. 

Te akty prawne wymagają, między innymi, aby urzędowe kontrole były przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel z 
wyłączeniem konfliktu interesów. Poszczególne zadania mogą być delegowane, pod warunkiem pełnego respektowania tych zasad. 
Właściwy organ państwa członkowskiego ponosi ostateczną odpowiedzialność za jakość i prawidłowość urzędowych kontroli i jest z tego 
rozliczany. 

B. Pozostawanie do dyspozycji APHIS w celu rozwiązywania w możliwie najkrótszym terminie problemów o charakterze systemowym lub 
związanych z wdrażaniem planu operacyjnego lub podejścia systemowego, których rozwiązanie na poziomie bilateralnym pomiędzy APHIS 
a KOOR państwa członkowskiego nie jest możliwe. Poszczególne kwestie można rozwiązywać na forum Technicznej Grupy Roboczej ds. 
Zdrowia Roślin, innych właściwych grup roboczych lub na zasadzie ad hoc. 

 
4.4 KRAJOWE ORGANIZACJE OCHRONY ROŚLIN (KOOR) 
A. Wdrażanie, egzekwowanie i postępowanie zgodne z wymaganiami niniejszego planu operacyjnego i właściwych przepisów p. 319.56 

rozdz. 7 Federalnego Kodeksu Administracyjnego. Kontrola i rejestracja APU i APF świeżych owoców jabłoni lub gruszy przeznaczonych 
na eksport do USA. Udostępnianie APHIS rejestrów APU do 15 maja każdego roku produkcji i rejestrów APF do 1 sierpnia oraz ich bieżąca 
aktualizacja w trakcie całego okresu wegetacyjnego i okresu wysyłkowego; 

B. Upoważnianie ASP do prowadzenia kontroli, stosownie, APU i APF zgodnie z procedurami i kryteriami określonymi w niniejszym 
dokumencie; 

C. Kontrola - lub nadzór nad ASP prowadzącymi kontrole - zarejestrowanych terenów produkcji dwa razy w sezonie na obecność organizmów 



kwarantannowych, ze specjalnym naciskiem na organizmy o szczególnym znaczeniu: Adoxophyes orana, Alternaria gaisen, Argyrothaenia 
pulchellana, Ascochyta piricola, Ceratitis capitata, Grapholita (Cydia) funebrana, Leucoptera malifoliella, zgodnie z procedurami 
określonymi w załączniku [2]; 

D. Prowadzenie kontroli fitosanitarnych partii przeznaczonych na eksport do USA i wydawanie świadectw fitosanitarnych; 
E. Monitorowanie - lub nadzór nad ASP prowadzącymi monitoring - APF pod kątem zgodności z wymaganiami programu. 
 
4.5 AUTORYZOWANI USŁUGODAWCY (ASP) 
A. Na podstawie formalnej umowy z KOOR, monitorowanie działalności APU i APF celem zagwarantowania przestrzegania postanowień 

niniejszego planu operacyjnego; 
B. Sprawdzanie APU pod kątem zgodności z procedurami fitosanitarnymi określonymi w niniejszym planie operacyjnym, zgodnie z 

ustaleniami z KOOR. Obserwacje w terenie będą dokumentowane, a dokumentacja udostępniana KOOR zgodnie ze standardowymi 
procedurami; wszelkie odstępstwa od niniejszego planu operacyjnego będą zgłaszane KOOR w odpowiednim terminie pozwalającym na 
podjęcie stosownych działań; 

C. Sprawdzanie APF pod kątem zgodności z procedurami fitosanitarnymi określonymi w niniejszym planie operacyjnym. Obserwacje będą 
dokumentowane, a dokumentacja udostępniana KOOR zgodnie ze standardowymi procedurami; wszelkie odstępstwa od niniejszego planu 
operacyjnego będą zgłaszane KOOR w odpowiednim terminie pozwalającym na podjęcie stosownych działań; 

D. ASP nie będą wydawać świadectw fitosanitarnych. 
 
4.6 PRODUCENCI JABŁEK I GRUSZEK (APU) 
A. Rejestracja w KOOR sadów, z których świeże owoce jabłoni lub gruszy są przeznaczone na eksport w ramach niniejszego planu 

operacyjnego, jako APU. Przedstawiać wszelkie informacje wymagane przez KOOR wraz z wnioskiem o rejestrację, w tym dane osoby do 
kontaktu odpowiedzialnej za wykazanie zgodności z wymogami niniejszego planu operacyjnego; 

B. Stosowanie dobrej praktyki rolniczej i wdrażanie wszystkich wymagań określonych w niniejszym planie operacyjnym. Stosowanie wyłącznie 
środków ochrony rośliny dopuszczonych w UE z jednoczesnym zachowaniem poziomów tolerancji obowiązujących przy imporcie do USA. 
Prowadzenie i dokumentowanie wszystkich właściwych działań w rejestrze producenta; 

C. Prowadzenie regularnych kontroli właścicielskich lub wyznaczenie kontrolerów działających na terenie APU. Rejestracja wyników kontroli 
właścicielskich w rejestrze producenta; 

D. Zagwarantowanie, że wszystkie zebrane partie owoców zostaną oznaczone pod kątem zachowania tożsamości i identyfikowalności do 
poziomu APU. 

 
4.7 PODMIOTY PROWADZĄCE PAKOWALNIE (APF) 
A. Utrzymanie pakowalni w stanie pełnej zgodności z rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Procedury muszą 

być oparte na zasadach HACCP i dokumentowane. 
B. Rejestracja w KOOR wszystkich pakowalni wykorzystywanych do przygotowywania/pakowania owoców jabłoni i gruszy na eksport do USA. 

Przedkładanie KOOR wszystkich wymaganych informacji wraz z wnioskiem o rejestrację, w tym danych osoby do kontaktu odpowiedzialnej 



za wykazanie zgodności z wymogami niniejszego planu operacyjnego; 
C. Przyjmowanie na eksport do USA wyłącznie owoców z APU zarejestrowanych w ramach niniejszego planu operacyjnego. Owoce na 

eksport do USA muszą być sortowane/pakowane na dedykowanej do tego celu linii lub na linii umytej wodą lub poddanej równoważnemu 
zabiegowi przed sortowaniem/pakowaniem owoców przeznaczonych na eksport do USA; 

D. Usuwanie liści i stosowanie środków w zakresie monitorowania i zwalczania organizmów kwarantannowych określonych w niniejszym 
planie operacyjnym; 

E. Separacja owoców pakowanych na eksport do USA od owoców przeznaczonych na inne kierunki. Zapakowane owoce muszą być 
chronione przed porażeniem przez muszki owocowe lub inne agrofagi; 

F. Dysponowanie obiektami do przechowywania w warunkach kontrolowanych, w tym w warunkach chłodniczych, w przypadku stwierdzonego 
występowania w państwach członkowskich owocanki południówki (Ceratitis capitata (Wiedemann)) (niniejszy wymóg dotyczy pakowalni we 
Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii); 

G. Odpowiednie przeszkolenie pracowników mające na celu zaznajomienie ich z procedurami fitosanitarnymi i organizmami 
kwarantannowymi. Zagwarantowanie, że pracownicy zgłaszać będą stwierdzone organizmy kwarantannowe osobom do kontaktu w APF, a 
następnie do KOOR. 

 
5 PROCEDURY 

5.1 PROCEDURY ZATWIERDZANIA JEDNOSTEK PRODUKCYJNYCH 
Jednostki produkcyjne zainteresowane eksportem do USA powinny do dnia 15 maja każdego roku produkcji złożyć do KOOR wniosek i 
przekazać wszystkie wymagane informacje celem zapewnienia, że wszystkie właściwe wymagania fitosanitarne zostały spełnione. Po 
przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w załączniku [2] i stwierdzeniu zgodności z wymogami, APU zostanie wpisane na listę. Przed 
zatwierdzeniem wszystkie jednostki produkcyjne podlegają kontroli KOOR lub ASP. 
APU muszą stosować zintegrowaną ochronę roślin zgodnie z uznanymi standardami produkcji. Granice jednostek produkcyjnych muszą być 
wyraźnie wyznaczone, a same jednostki muszą być oznaczone niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym określającym ich lokalizację. 
Kierownictwo APU musi przedstawić odpowiednie informacje i gwarancje w zakresie zachowania tożsamości i identyfikowalności zebranych 
owoców oraz prowadzić zapisy ze stosowanych środków zwalczania agrofagów. 
Każda APU musi wskazać osobę do kontaktów z udokumentowanym doświadczeniem w kontrolach fitosanitarnych. 
 
5.2 PROCEDURY ZATWIERDZANIA PAKOWALNI 
Pakowalnie zainteresowane eksportem do USA powinny złożyć do KOOR wniosek i przedstawić wszystkie niezbędne informacje celem 
zapewnienia, że określone w niniejszym planie operacyjnym warunki higieniczne i wymagania fitosanitarne zostały spełnione. 
W pakowalniach muszą obowiązywać odpowiednie procedury operacyjne w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, wyposażenia i infrastruktury, w 
tym odpowiednich obiektów przechowalniczych, zgodnie z rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Owoce objęte 
niniejszym programem muszą być sortowane/pakowane na dedykowanej do tego celu linii albo na linii umytej wodą lub poddanej 
równoważnemu zabiegowi przed sortowaniem/pakowaniem owoców objętych niniejszym planem. Należy podjąć środki zapobiegające 
wtórnemu porażeniu po procesie przygotowania. Kierownictwo APF musi przedstawić odpowiednie informacje i gwarancje w zakresie 



zachowania tożsamości i identyfikowalności przygotowywanych owoców. 
Każda APF musi wskazać KOOR osobę do kontaktu. 
 
5.3 PROCEDURY ZATWIERDZANIA USŁUG FITOSANITARNYCH 
KOOR wskaże i upoważni dostawcę usług fitosanitarnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w formie pisemnej. ASP 
zagwarantuje, że usługi kontrolne będą realizowane zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29/WE przez przeszkolony personel w pełni 
kompetentny w zakresie wykrywania i rozpoznawania agrofagów (kwarantannowych). Personel ASP, inspektorzy i kierownictwo nie mogą mieć 
związków finansowych z kontrolowanymi APU i APF (za wyjątkiem uiszczanych opłat), ani innych potencjalnych konfliktów interesów. 
ASP wskaże KOOR wszystkich inspektorów terenowych. Inspektorzy terenowi powinni mieć udokumentowane kwalifikacje w zakresie 
zwalczania agrofagów i wstępnej diagnozy/identyfikacji agrofagów jabłoni i gruszy. 
 
6 ŚRODKI OGÓLNE 

6.1 ŚRODKI FITOSANITARNE W UPOWAŻNIONYCH JEDNOSTKACH PRODUKCJI 
W okresie pomiędzy kwitnieniem a zbiorem w każdej APU przeprowadzone zostaną dwie urzędowe kontrole. Pierwszą kontrolę przeprowadza 
się po kwitnieniu, a drugą na dwa lub trzy tygodnie przed zbiorem. Kontrole przeprowadza KOOR lub ASP kładąc specjalny nacisk na 
organizmy wymienione w załączniku 1, a w szczególności: Adoxophyes orana, Alternaria gaisen, Argyrothaenia pulchellana, Ascochyta 
piricola, Ceratitis capitata, Grapholita (Cydia) funebrana, Leucoptera malifoliella. Urzędowe kontrole realizowane będą zgodnie z procedurą 
opisaną w załączniku 2. 
Zależnie od wyniku urzędowej kontroli, w APU uruchomione zostaną określone środki zwalczania organizmów kwarantannowych opisane w 
załącznikach 3 i 4. 
 
6.2 KONTROLA PODCZAS PRZYJĘCIA OWOCÓW DO UPOWAŻNIONYCH PAKOWALNI 
Wyznaczeni pracownicy APF dokonywać będą kontroli wszystkich przeznaczonych do USA partii producentów przyjmowanych do APF. 
Przyjęte partie będą składowane w sposób wykluczający możliwość zmieszania z owocami nieobjętymi programem. 
 
6.3 KONTROLA NA LINII SORTOWANIA/PAKOWANIA W UPOWAŻNIONYCH PAKOWALNIACH 
APF utworzy stanowisko kontroli przy linii sortowania/pakowania. Owoce przeznaczone na eksport do USA muszą być sortowane/pakowane 
na dedykowanej do tego celu linii albo na linii umytej wodą lub poddanej równoważnemu zabiegowi przed sortowaniem/pakowaniem owoców 
przeznaczonych na eksport do Stanów Zjednoczonych zgodnie z niniejszym planem. 
Jabłka/gruszki zostaną przeselekcjonowane w celu zagwarantowania, że są wolne od organizmów kwarantannowych wymienionych w 
niniejszym planie operacyjnym, jak również bez ziemi, piasku i że są zasadniczo wolne od liści i resztek roślinnych. 
Wyznaczeni technicy APF będą okresowo kontrolować owoce na linii pod kątem organizmów kwarantannowych, w szczególności Leucoptera 
malifolinella w kielichu i części przyszypułkowej owoców. 
Wykrycia agrofagów będą odnotowywane w rejestrze APF, a nieoznaczone podejrzane osobniki będą zatrzymywane do dalszej diagnostyki w 
zatwierdzonym laboratorium. 



 
6.4 KONTROLA PRZED EKSPORTEM 
Kontrole przedeksportowe wykonują wyłącznie inspektorzy KOOR przed wysyłką. Kontrole prowadzi się zgodnie z ISPM 31. 
- Kontroli poddaje się co najmniej 2% skrzynek z każdej partii (APU) w przesyłce. 
- Wszystkie owoce podejrzane oraz dodatkowo co najmniej 20 owoców z różnych partii w przesyłce należy przekroić. 
Świadectwo wydaje się wyłącznie dla owoców uznanych za wolne od organizmów kwarantannowych wymienionych w załączniku 1. 
O ile ponowna obróbka nie jest wyłączona na podstawie przepisów załącznika 3, niezgodności stwierdzone podczas kontroli będą natychmiast 
usuwane. KOOR prowadzić będzie rekontrole następcze celem weryfikacji zgodności z przepisami i wystawienia świadectwa. Owoce 
zastępujące owoce poddane ponownej obróbce/usunięte również podlegają inspekcji przed wystawieniem świadectwa. 
Kontrola obejmować będzie również weryfikację etykiet na kontenerach, zgodnie z punktem 7.1. Partie z nieprawidłowymi etykietami na 
kontenerach zostaną odrzucone. 
 
7 DOKUMENTACJA FITOSANITARNA I ŚWIADECTWA 

7.1 IDENTYFIKOWALNOŚĆ SKRZYNEK PRZYJMOWANYCH DO APF 
Na skrzyniopaletach lub skrzynkach zawierających owoce jabłoni lub gruszy przeznaczone na eksport do USA muszą znajdować się 
oznaczenia identyfikujące APU, gdzie owoce te zostały zebrane. 
 
7.2 IDENTYFIKOWALNOŚĆ ZAPAKOWANYCH OWOCÓW 
Skrzynki jabłek lub gruszek zgłaszane do kontroli przed eksportem muszą być oznaczone możliwym do zidentyfikowania numerem 
identyfikacyjnym partii pozwalającym określić APU, gdzie owoce te zostały zebrane, jak również APF, gdzie je przygotowano (na przykład 
międzynarodowym numerem identyfikacyjnym, Global Location Number - GLN). Tożsamość towaru musi być zachowana do chwili jego 
przybycia do USA. 
 
7.3 WYSTAWIANIE ŚWIADECTW FITOSANITARNYCH 
KOOR będzie wystawiać eksportowe świadectwa fitosanitarne potwierdzające zgodność z niniejszym planem operacyjnym oraz brak 
występowania organizmów kwarantannowych we wszystkich partiach, które przeszły kontrolę i zostały zatwierdzone na eksport do USA. Na 
świadectwie fitosanitarnym należy umieścić kody identyfikacyjne APF i APU. 
 
8 NIEZGODNOŚĆ I KONSEKWENCJE 

8.1 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PRZYPADKU WYKRYCIA AGROFAGÓW W APU 
W przypadku wykrycia Adoxophyes orana, Alternaria gaisen, Argyrothaenia pulchellana, Ascochyta piricola, Ceratitis capitata, Grapholita 
(Cydia) funebrana lub Leucoptera malifoliella na poziomie przekraczającym określone wartości progowe (patrz załącznik 4), nie dopuszcza się 
eksportu do USA owoców w danym okresie wegetacyjnym, o ile w APU nie zostanie zastosowany środek ochrony roślin zatwierdzony na mocy 
rozporządzenia 1107/2009. 



 
8.2 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PRZYPADKU PRZECHWYCENIA AGROFAGÓW W TRAKCIE KONTROLI PODCZAS PRZYJĘCIA 
OWOCÓW DO APF I NA STANOWISKACH KONTROLI 
W przypadku przechwycenia Leucoptera malifoliella podczas jednej z kontroli partia producenta nie zostanie dopuszczona do eksportu do 
Stanów Zjednoczonych, a środki fitosanitarne podjęte w APU, gdzie zebrano owoce zostaną zbadane przez KOOR lub ASP. Może zostać 
wydany zakaz wysyłki owoców z danego APU do USA przez pozostałą część sezonu wysyłkowego. 
W przypadku wykrycia innych organizmów kwarantannowych uniemożliwiających ponowną obróbkę owoców na mocy przepisów załącznika 3, 
partia producenta nie zostanie dopuszczona do eksportu do USA. 
 
8.3 DZIAŁANIA PODEJMOWANE PO PRZECHWYCENIU AGROFAGA PODCZAS KONTROLI PRZED EKSPORTEM 
Niezgodności stwierdzone podczas kontroli będą natychmiast usuwane, co podlega weryfikacji w formie rekontroli następczej. 
W przypadku wykrycia Adoxophyes orana, Alternaria gaisen, Argyrothaenia pulchellana, Ascochyta piricola, Ceratitis capitata, Grapholita 
(Cydia) funebrana, Leucoptera malifoliella lub Monilinia fructigena w przesyłce przeznaczonej na eksport do Stanów Zjednoczonych, KOOR nie 
dopuszcza porażonej partii. Nie dopuszcza się ponownej obróbki ani rekontroli. 
W przypadku wykrycia agrofagów i chorób innych, niż wymienione w załączniku 3, partia producenta nie zostaje dopuszczona; dopuszcza się 
ponowną obróbkę i rekontrolę. 
KOOR może podjąć decyzję o zawieszeniu APF lub APU, gdzie porażone owoce zostały przygotowane/zebrane, na pozostałą część sezonu 
wysyłkowego. Decyzja o niedopuszczeniu nie wpływa na pozostałe APU należące do tej samej jednostki inspekcyjnej. Nie wpływa ona również 
na owoce z innych APU obecne w APF, gdzie przetwarzana była niedopuszczona partia producenta. 
 
8.4 DZIAŁANIA PODEJMOWANE PO PRZECHWYCENIU AGROFAGA PODCZAS KONTROLI W AMERYKAŃSKICH PORTACH WWOZU  
Po wykryciu żywych stadiów Adoxophyes orana, Alternaria gaisen, Argyrotaenia pulchellana, Asochytha, piricola, Ceratitis capitata, Grapholita 
(Cydia) funebrana, Leucoptera malifoliella lub Monilinia fructigena w przesyłce zgłoszonej do importu do Stanów Zjednoczonych, APHIS może 
poddać przesyłkę zabiegowi, o ile jest on dostępny, lub nie dopuścić porażonej przesyłki. 
Właściwa KOOR zostanie niezwłocznie powiadomiona, przekazane też zostaną informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w sprawie niezgodności. Informacje zostaną przekazane zgodnie z ISPM nr 13 Powiadamianie o akcji natychmiastowej i 
niezgodności. 
APHIS może zawiesić APU, z której pochodziła dana partia do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez KOOR 
państwa członkowskiego eksportera i APHIS. W ramach postępowania mogą być prowadzone wizyty na miejscu w APF i APU, z których 
pochodziła zatrzymana partia. APHIS zostanie powiadomiona o wynikach postępowania niezwłocznie. 
 
9 OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY 

Procedury określone w niniejszym dokumencie podlegają zmianom w uzasadnionych przypadkach; obowiązują jednak do czasu ich zmiany na 
drodze wspólnego porozumienia. 
 



10 DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PODPISY 

Niniejszy plan operacyjny wchodzi w życie po podpisaniu przez właściwą KOOR danego państwa członkowskiego UE i APHIS USDA. 
 
(KOOR) 
Podpis Data 
 
USDA APHIS 
Podpis Data 
 
  



ZAŁĄCZNIK 1: WYKAZY ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH OKRE ŚLONE PRZEZ APHIS 
 
Na potrzeby niniejszego planu operacyjnego APHIS określił i opublikował poniższy wykaz organizmów kwarantannowych. 
Wykaz agrofagów określony na potrzeby importu świeżych owoców jabłoni Malus domestica i gruszy Pyrus communis do kontynentalnej części 
Stanów Zjednoczonych z ośmiu krajów Unii Europejskiej (Belgii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Holandii). Wersja 3, 13 
listopada 2014 r. 
 
Tabela 1. Kwarantannowe stawonogi przenoszone wraz z owocami do spożycia 
Nazwa naukowa agrofaga Doniesienia o 

występowaniu 
na Malus spp. 
lub Pyrus spp. 

Występowanie w UE według 
APHIS1 

Atakowane części roślin 

STAWONOGI 

Roztocza: Tetranychidae 

Eutetranychus orientalis (Klein) Pyrus BE, NL, ES Liście, owoce 

Coleoptera: Curculionidae 

Rhynchites ( Caenorhinus) aequatus 
(L.) 

Malus UE Owoce 

Rhynchites auratus (Scopoli) Malus DE, FR, IT, ES Owoce 

Rhynchites bacchus (L.) Malus, Pyrus BE, DE, FR, IT, NL, ES Owoce 

Diptera: Tephitidae 

Ceratitis capitata (Wiedemann) Malus, Pyrus FR, IT, ES, PT, Status 
organizmu w DE: „przejściowy, 
niewymagający podejmowania 
działań” 

Owoce 



Hemiptera: Coccidae 

Ceroplastes japonicus Green Malus, Pyrus FR, IT Owoce, liście, pąki, szypułki 

Hemiptera: Phylloxeridae 

Aphanostigma piri (Cholodkovsky) Malus, Pyrus FR, IT, PT Kora, pąki, owoce 

1Określenie „UE” oznacza, że agrofag występuje we wszystkich ośmiu krajach. BE = Belgia, DE = Niemcy, ES = Hiszpania, FR = Francja, IT = 
Włochy, NL = Holandia, PL= Polska i PT = Portugalia. 
 
Nazwa naukowa agrofaga Doniesienia o 

występowaniu 
na Malus spp. 
lub Pyrus spp. 

Występowanie w UE według 
APHIS1 

Atakowane części roślin 

Lepidoptera: Lyonetiidae 

Leucoptera malifoliella (Costa)  Malus, Pyrus EU Liście [miny] 

Lepidoptera: Noctuidae 

Diloba caeruleocephala (L.)  Malus, Pyrus EU Liście, pąki, owoce 

Lacanobia oleracea L.  Malus EU Liście, szypułki, kwiaty, owoce 

Mamestra brassicae L.  Malus EU Liście, owoce 

Lepidoptera: Pyralidae 

Cryptoblabes gnidiella (Milliere) Malus, Pyrus FR, IT, PT, ES Owoce 



Euzophera bigella (Zeller) Malus, Pyrus BE, DE, FR, IT, PT, ES Owoce 

Lepidoptera: Tortricidae 

Adoxophyes orana (Fischer von 
Roeslerstamm) 

Malus, Pyrus BE, DE, FR, IT, NL, ES, PL Liście, owoce 

Archips podana (Scopoli) (syn: 
Cacaecia oporana) (Obraztsov, 1956)  

Malus, Pyrus EU Owoce, liście, pąki 

Argyrotaenia pulchellana (Haworth) 
[syn. A. ljungiana (Thunberg)] 

Malus, Pyrus BE, DE, FR, IT, NL, ES Liście, owoce 

Choristoneura hebenstreitella (Muller) 
[syn: C. sorbiana (Hubner)] 

Malus, Pyrus BE, DE, NL Liście, owoce 

Cydia pyrivora (Danilevsky) Pyrus DE, FR, IT Owoce 

Grapholita (Aspila) funebrana Treitschke 
(syn: Cydia funebrana) 

Malus, Pyrus BE, DE, FR, NL, PT, ES Owoce 

Grapholita (Aspila) lobarzewskii 
(Nowicki) 

Malus DE, FR, IT, NL Owoce 

Hedya pruniana (Hubner) Malus BE, DE Liście, kwiaty, owoce, pędy 



Lobesia botrana Dennis & 
Schiffermuller 

Pyrus DE, FR, IT, PT, ES, PL Kwiaty, owoce 

Pammene rhediella (Clerck) Malus, Pyrus BE, DE, FR, IT, NL (de Jong, 
2011; Huisman et al., 2004) 

Owoce 

Pandemis cerasana (Hubner) [syn: P. 
ribeana (Hubner)] 

Malus, Pyrus DE, FR, IT (Nassig, 2005; Tiso et 
al., 1993), US (WA) (LaGasa et 
al., 2000) 

Liście, kwiaty, owoce 

Pandemis heparana (Denis & 
Schiffermuller) 

Malus, Pyrus ) BE, DE, FR, IT, NL, PL Liście, owoce 

Syndemis musculana (Hubner) Malus BE, DE, FR, IT, NL, ES Liście, owoce 

 
Tabela 2. Kwarantannowe patogeny przenoszone wraz z owocami do spożycia 
Nazwa naukowa agrofaga Doniesienia o 

występowaniu 
na Malus spp. 
lub Pyrus spp. 

Występowanie według APHIS2 Atakowane części roślin3 

  USA Europa   

BAKTERIE 

Erwinia pyrifoliae Kim et al. Pyrus Nie NL4 F  

GRZYBY 



Alternaria gaisen Nagano (=A. 
kikuchiana S. Tanaka) 

Pyrus  Nie5 FR, IT F, L, S, Br 

Ascochyta piricola Sacc. Malus, Pyrus Nie IT F, L 

Monilinia fructigena Honey ex 
Whetzel 

Malus, Pyrus Nie BE, DE, FR, IT, ES, NL, 
PL, PT 

F, I, S 

Monilinia polystroma (G.C.M. Leeuwen) 
Kohn (= Monilia polystroma G.C. 
Leeuwen) 

Malus, Pyrus Nie IT F, I, S 

Pear blister canker viroid (PBCVd) 
 

Pyrus Nie  FR, IT, ES 6  Systemiczny 

   
2 BE = Belgia, DE = Niemcy, ES = Hiszpania, FR = Francja, IT = Włochy, NL = Holandia, PL= Polska i PT = Portugalia. 
3 F = owoce, I = kwiatostany, L = liście, R = korzenie, S = szypułki, Sd = nasiona, W = drewno, B = kora, Br = gałęzie. 
4 Urzędowy status w Holandii określany jest jako „Organizm obecny wyłącznie w niektórych obszarach, wyłącznie w uprawach pod osłonami” 
(EPPO, 2014). 
5 Zapis U.S. nie jest prawidłowy(CABI, 2011). 
6 Patogen nie przenosi się przez nasiona (CABI, 2011; Jones and Aldwinckle, 1990). Nawet jeśli drzewo mogłoby rodzić owoce, a owoce 
zostałyby zaklasyfikowane jako owoce jakości eksportowej, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, by ten patogen zadomowił się Stanach 
Zjednoczonych ze względu na ściśle określone warunki niezbędne do jego przeniesienia na roślinę żywicielską, takie jak skuteczny, porażony 
wektor i bliskość żywiciela. 

 
  



ZAŁĄCZNIK 2 KONTROLE W ZATWIERDZONYCH JEDNOSTKACH PRODU KCYJNYCH 
 

W każdej APU należy poddać lustracji 25 drzew wybierając 12 drzew po obwodzie sadu, po 3 na każdym boku, zasadniczo w równej odległości 
od siebie, nie z brzegu nasadzenia, ale dwa-trzy rzędy/drzewa w głąb. Pozostałe 13 drzew należy wybrać na przekątnej działki, zasadniczo w 
równej odległości od siebie. 

KOOR albo APS przeprowadza dwie lustracje sadu w okresie pomi ędzy wiosennym kwitnieniem a zbiorem. Drugą lustrację 
przeprowadza się na dwa do trzech tygodni przed zbiorem. 

Kontrole będą ukierunkowane na wszystkie organizmy kwarantannowe ze szczególnym naciskiem na Leucoptera malifoliella, Adoxophyes 
orana oraz Argytotaebnia pulchellana (syn.A. ljungiana). Podczas lustracji należy korzystać z lupy. W przypadku podejrzenia porażenia 
organizmem kwarantannowym i braku jego rozpoznania, należy zebrać próbki porażonych owoców i liści i przekazać do badania 
laboratoryjnego. 

Pierwsza lustracja 

Ponieważ pierwsze pokolenie larw i poczwarek Leucoptera malifoliella związane jest najczęściej z liśćmi, pierwsza lustracja przeprowadzana 
jest na próbkach liści. 

Z każdego drzewa wybranego zgodnie z procedurą opisaną powyżej należy poddać kontroli po 12 liści wybranych losowo z całego obwodu 
rośliny (w przypadku drzew prowadzonych w formie wrzeciona) lub po 6 liści z każdej strony pnia (w przypadku drzew prowadzonych w formie 
palmety lub formie bardziej rozłożystej). W przypadku wykrycia nierozpoznanych min, co do których istnieje podejrzenie, że wykonały je 
Leucoptera malifoliella, próbkę należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium celem przeprowadzenia analizy potwierdzającej. 

Lustracje muszą być dokumentowane, a dokumentacja przedkładana KOOR zgodnie ze standardowymi procedurami; wszelkie obserwacje 
organizmów kwarantannowych będą zgłaszane KOOR w odpowiednim terminie pozwalającym na podjęcie stosownych działań. 

Druga lustracja 

Lustracja musi obejmować liście i owoce. Z każdego drzewa (wybranego zgodnie z procedurą opisaną powyżej) należy poddać kontroli po 12 
liści wybranych losowo z całego obwodu rośliny (w przypadku drzew prowadzonych w formie wrzeciona) lub po 6 liści z każdej strony pnia (w 
przypadku drzew prowadzonych w formie palmety lub formie bardziej rozłożystej). 

Ponadto, z każdego drzewa należy poddać kontroli po cztery owoce zgodnie z tą samą zasadą. 

W przypadku wykrycia żywych larw Leucoptera malifoliella na liściach lub kokonów w zagłębieniu kielichowym owoców i braku definitywnego 
rozpoznania, próbkę należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium celem przeprowadzenia analizy potwierdzającej. 

Lustracje muszą być dokumentowane, a (w przypadku, gdy kontrole są realizowane przez APU) dokumentacja przedkładana KOOR zgodnie 
ze standardowymi procedurami - wszelkie obserwacje organizmów kwarantannowych USA będą zgłaszane KOOR w odpowiednim terminie 



pozwalającym na podjęcie stosownych działań. 

Każda z dwóch lustracji liści daje około 95% ufności wykrycia porażenia na poziomie 1,0% liści przez wymienione organizmy kwarantannowe. 
Lustracja owoców daje około 95% ufności wykrycia 3,0% porażenia. 

 
  



ZAŁĄCZNIK 3 ŚRODKI ZWALCZANIA ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH 
 
Organizm kwarantannowy i jego 
występowanie w państwie 
członkowskim wg APHIS 

Punkt kontroli i wartość progowa Środki zwalczania 

Owady   

Eutetranychus orientalis (Klein)  
BE, NL, ES 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Zazwyczaj 
bardzo niska prewalencja.  
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Rhynchites (Caenorhinus) aequatus 
(L.) UE 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Zazwyczaj 
bardzo niska prewalencja.  
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Rhynchites auratus (Scopoli)  
DE, FR, IT, ES 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Rhynchites bacchus (L.)  
BE, DE, FR, IT, NL, ES 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 



producenta do eksportu. 

Ceratitis capitata (Wiedemann)  
FR, IT, ES, PT 
Status agrofaga w DE: „przejściowy, 
niewymagający podejmowania działań” 

APU: Pułapki lub kontrola wzrokowa. 
Wartości progowe uruchamiające 
działania zwalczające, patrz załącznik 4. 
 
 
APF: Obowiązkowy zabieg w niskiej 
temperaturze. Odsyłamy do „Załącznika 
do planu operacyjnego w zakresie 
eksportu Malus (jabłoni) i Pyrus (gruszy) 
z państw członkowskich UE, gdzie 
występuje Ceratitis capitata (owocanki 
południówki) do kontynentalnej części 
Stanów Zjednoczonych” 

Zintegrowana ochrona roślin w celu zapobiegania, 
obserwacji i kontrolowania zadomowienia. W razie 
konieczności, w przypadku przekroczenia wartości 
progowych, zabiegi zatwierdzonymi insektycydami. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu i poinformowanie KOOR. 
Zakaz ponownej obróbki. 
Wszystkie owoce należy poddać zabiegowi w niskiej 
temperaturze, zgodnie z wytycznymi APHIS. 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. Zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 

Ceroplastes japonicus  
Green FR, IT 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Aphanostigma piri (Cholodkovsky)  
FR, IT, PT 

APU: Kontrola owoców. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki kontroli w celu utrzymania 
zerowej lub niskiej prewalencji. 
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 



Leucoptera malifoliella (Costa)   
UE 

APU: Kontrola wzrokowa. Wartości 
progowe uruchamiające działania, patrz 
załącznik 4. 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji. 
 
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania i zintegrowana 
ochrona roślin w celu zapobiegania, obserwacji i 
kontrolowania zadomowienia. W razie konieczności, 
w przypadku przekroczenia wartości progowych, 
zabiegi zatwierdzonymi insektycydami. 
 
Usuwanie liści. W przypadku wykrycia żywych 
stadiów, niedopuszczenie partii do eksportu. Zakaz 
ponownej obróbki. Poinformowanie KOOR. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. Zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 

Diloba caeruleocephala (L.)   
UE 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Lacanobia oleracea L.   
UE 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Mamestra brassicae L.   
UE 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 



Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Cryptoblabes gnidiella (Milliere)  
FR, IT, PT, ES 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Zintegrowana ochrona roślin w celu zapobiegania, 
obserwacji i kontrolowania zadomowienia. W razie 
konieczności, na podstawie obserwacji, zabieg 
zatwierdzonym insektycydem. 
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Euzophera bigella (Zeller)  
BE, DE, FR, IT, PT, ES 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki kontroli są zazwyczaj 
wystarczające do utrzymania zerowej lub niskiej 
prewalencji. 
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Adoxophyes  orana (Fischer von 
Roeslerstamm) 
BE, DE, FR, IT, NL, ES, PL 

APU: Kontrola wzrokowa. Wartości 
progowe uruchamiające działania, patrz 
załącznik 4. 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji. 
 
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania w celu 
zapobiegania, obserwacji i kontrolowania 
zadomowienia. W przypadku wskazania na 
podstawie wartości progowych lub obserwacji, zabieg 
zatwierdzonym środkiem ochrony roślin. 
 
Usuwanie liści i podejrzanych owoców. W przypadku 
wykrycia żywych stadiów, niedopuszczenie partii do 
eksportu; zakaz ponownej obróbki. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 



Archips podana (Scopoli) (syn: 
Cacaecia oporana) ( Obraztsov, 
1956) 
UE 

APU: Kontrola wzrokowa liści. 
 
 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania w celu 
zapobiegania, obserwacji i kontrolowania 
zadomowienia. W przypadku wskazania na 
podstawie obserwacji, zabieg zatwierdzonym 
środkiem ochrony roślin.  
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Argyrotaenia pulchellana (Haworth) 
[syn. A. ljungiana (Thunberg)] 
BE, DE, FR, IT, NL, ES 

APU: Kontrola wzrokowa. Wartości 
progowe uruchamiające działania, patrz 
załącznik 4. 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji. 
 
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania i zintegrowana 
ochrona roślin w celu zapobiegania, obserwacji i 
kontrolowania zadomowienia. W razie konieczności, 
w przypadku przekroczenia wartości progowych, 
zabiegi zatwierdzonymi insektycydami. 
 
Usuwanie liści. W przypadku wykrycia żywych 
stadiów, niedopuszczenie partii do eksportu. Zakaz 
ponownej obróbki. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 

Choristoneura hebenstreitella (Muller) 
[syn: C. sorbiana (Hubner)] 
BE, DE, NL 

APU: Kontrola wzrokowa liści. 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. W przypadku 
wskazania na podstawie obserwacji, zabieg 
zatwierdzonym środkiem ochrony roślin.  
 
Usuwanie liści. Niedopuszczenie porażonych lub 
podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 



Cydia pyrivora (Danilevsky)  
DE, FR, IT 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
 
 
 
APF: Zero tolerancji. 
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Zintegrowana ochrona roślin w celu zapobiegania, 
obserwacji i kontrolowania zadomowienia. W razie 
konieczności, na podstawie obserwacji. W razie 
konieczności, na podstawie obserwacji, zabieg 
zatwierdzonym środkiem ochrony roślin. 
 
W przypadku wykrycia na owocach, niedopuszczenie 
partii do eksportu.  
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Grapholita (Aspila) funebrana 
Treitschke 
(syn: Cydia funebrana) 
BE, DE, FR, NL, PT, ES 

APU: Kontrola wzrokowa owoców. 
Wartości progowe uruchamiające 
działania, patrz załącznik 4. 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Zintegrowana ochrona roślin w celu zapobiegania, 
obserwacji i kontrolowania zadomowienia. 
 
 
W przypadku obecności agrofaga niedopuszczenie 
partii do eksportu. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 

Grapholita (Aspila) lobarzewskii 
(Nowicki) 
DE, FR, IT, NL 

APU: Kontrola wzrokowa owoców. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Niedopuszczenie porażonych lub podejrzanych 
owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Hedya pruniana (Hubner)  
BE, DE 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Usuwanie liści. Niedopuszczenie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 



Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Lobesia botrana Dennis & 
Schiffermuller 
DE, FR, IT, PT, ES, PL 

APU: Kontrola wzrokowa pod kątem 
obecności poczwarek.  
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja.  
 
Niedopuszczenie porażonych lub podejrzanych 
owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Pammene rhediella (Clerck)  
BE, DE, FR, IT, NL 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. W przypadku 
wskazania na podstawie obserwacji, zabieg 
zatwierdzonym insektycydem. 
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Pandemis cerasana (Hubner) [syn: P. 
ribeana (Hubner)] 
DE, FR, IT 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Bardzo niska 
prewalencja. 
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Pandemis heparana (Denis & 
Schiffermuller) 
BE, DE, FR, IT, NL, PL 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 

Ogólnie stosowane środki kontroli w celu utrzymania 
zerowej lub niskiej prewalencji. 
 
Usuwanie liści. Usuwanie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 



Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

Syndemis musculana (Hubner)  
BE, DE, FR, IT, NL, ES 

APU: Kontrola wzrokowa. 
 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji. 
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki kontroli w celu utrzymania 
zerowej lub niskiej prewalencji. 
 
Usuwanie liści. Niedopuszczenie porażonych lub 
podejrzanych owoców.  
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

BAKTERIE   

Erwinia pyrifoliae Kim etal. 
NL 

APU: Kontrola wzrokowa owoców. 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. 
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

GRZYBY   

Alternaria gaisen Nagano  
FR, IT 

APU: Kontrola wzrokowa liści i owoców. 
Wartości progowe uruchamiające 
działania, patrz załącznik 4. 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. W przypadku 
wskazania, zabieg zatwierdzonym fungicydem. 
 
 
Usuwanie liści. Niedopuszczenie partii w przypadku 
porażenia owoców. Zakaz ponownej obróbki. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 



Ascochyta piricola Sacc.  
IT 

APU: Kontrola wzrokowa liści i owoców. 
Wartości progowe uruchamiające 
działania, patrz załącznik 4. 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji. 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. Porażenie jest 
bardzo rzadkie. 
 
 
Usuwanie liści. Niedopuszczenie partii w przypadku 
porażenia owoców. Zakaz ponownej obróbki. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 

Monilinia fructigena Honey ex 
Whetzel 
BE, DE, FR, IT, ES, NL, PL, PT 

APU: Kontrola wzrokowa drzew. Wartości 
progowe uruchamiające działania, patrz 
załącznik 4. 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania, w tym 
usuwanie zmumifikowanych owoców, zwalczanie 
owadów lub stosowanie środków ochrony roślin 
 
Usuwanie uszkodzonych, porażonych lub 
podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. zakaz ponownej obróbki. 
Zbadać środki zwalczania podjęte w APU. 

Monilinia polystroma (G.C.M. 
Leeuwen) Kohn (= Monilia polystroma 
G.C. Leeuwen) – IT 

APU: Kontrola wzrokowa owoców. 
 
APF: Kontrola wzrokowa; zero tolerancji.  
 
Kontrola eksportowa: Zero tolerancji. 

Ogólnie stosowane środki zwalczania. 
 
Usuwanie porażonych lub podejrzanych owoców. 
 
W przypadku wykrycia, niedopuszczenie partii 
producenta do eksportu. 

WIROID   

Pear blister canker viroid (PBCVd) - 
FR, IT, ES 

APU: Kontrola wzrokowa drzew. W APU należy stosować wyłącznie materiał 
rozmnożeniowy ze świadectwem potwierdzającym, 
że jest wolny od organizmów szkodliwych, zgodnie z 
dyrektywą Rady 2008/90/WE. 
Agrofag nie jest przenoszony z owocami. 

 
  



ZAŁĄCZNIK 4: WARTOŚCI PROGOWE DLA ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH O SZCZEGÓ LNYM ZNACZENIU 
 
Szczegółowe wartości progowe uruchamiające działania przeciwko organizmom kwarantannowym o szczególnym znaczeniu (w porządku 
alfabetycznym). 
 
Organizm 
kwarantannowy 

Belgia Francja Niemcy Włochy Polska Portugalia Hiszpania Holandia 

Ceratitis capitata 
(Wiedemann) 

Nie występuje (Do 
potwierdzenia) 

Status 
organizmu: 
„przejściowy
, 
niewymagaj
ący 
podejmowan
ia działań” 

Obecność 
pierwszych 
uszkodzeń w 
stadium 
owulacji  

Nie występuje Jedna 
samica/puła
pu/dzień lub 
1 
uszkodzony 
owoc. Jedna 
pułapka/ha. 

Jeden osobnik 
dorosły/pułapk
a/dzień, przy 
braku 
zastosowania 
innych środków 
zwalczania. 
Pięć osobników 
dorosłych/puła
pka/dzień w 
sadach, gdzie 
stosuje się inne 
środki 
zwalczania 
(masowe 
pułapki, 
urządzenia 
przyciągające i 
likwidujące) 

Nie występuje 



Leucoptera 
malifoliella 
(Costa) 

0,5-1 miny na 
liść 

0,5-1 miny na 
liść 

1 jajo lub 1 
mina na liść 
(pierwsze 
pokolenie) 
lub 0,6 jaja 
lub 0,6 miny 
na liść 
(drugie 
pokolenie) 

Brak 
urzędowo 
określonego 
progu przez 
KOOR. 
Zwalczanie 
zabiegami 
chemicznymi
. 

Brak urzędowo 
określonego 
progu przez 
KOOR. 
Zwalczanie 
zabiegami 
chemicznymi. 

1 mina na 
liść 

50 lub więcej 
min na drzewo 
lub 100 
osobników 
schwytanych/ty
dzień w 
pułapkach 
feromonowych. 

0,5-1 miny na liść 



Adoxophyes 
orana (Fischer 
von 
Roeslerstamm) 

>1 gąsiennica 
na 100 
pędów. 
5-10% 
uszkodzonych 
pędów. 
1% 
uszkodzonych 
owoców w 
poprzednim 
roku. 
Pułapki 
feromonowe: 
z 
dezinformacją 
samców: 15 
osobników 
dorosłych/puła
pka, 
bez 
dezinformacji 
samców: 50 
osobników 
dorosłych/puła
pka. 

Wiosną (stadia 
D-E): 
obserwacja 
500 
kwiatostanów 
na 50 
drzewach, 
wartość 
progowa = 
gąsienice lub 
uszkodzenia 
na 5% 
kwiatostanów.  
Jeżeli podczas 
zbioru 
stwierdzi się 
ponad 1% 
uszkodzonych 
owoców, 
interwencja 
wiosną 
kolejnego roku 
(n+1) 

Wczesna 
wiosna/prze
d 
kwitnieniem: 
0,5 do 1 
larwy na 100 
skupisk 
kwiatów. 
Lipiec/po 
kwitnieniu: 5 
do 10% 
porażonych 
pędów. 
Zbiór: 
więcej, niż 
1% 
uszkodzony
ch owoców 
w 
poprzednim 
roku (drugie 
pokolenie). 

Nie 
określono 
wartości o 
charakterze 
obowiązkowy
m 

Stwierdzony w 
Polsce jako 
agrofag Malus 

Nie 
występuje 

5%-10% 
pędów 
uszkodzonych, 
15-25 
osobników 
schwytanych 
na tydzień w 
pułapki 
feromonowe. 

5-10% 
uszkodzonych 
pędów. 



Argyrotaenia 
pulchellana 
(Haworth) [syn. A. 
ljungiana 
(Thunberg)] 

ścisła wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stosow
ana 

ścisła wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stosowa
na 

ścisła 
wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stoso
wana 

Pierwsze 
pokolenie: 
5% 
porażonych 
pędów. 
Drugie i 
trzecie 
pokolenie: 50 
osobników 
dorosłych na 
pułapkę lub 
5% 
porażonych 
pędów 

Nie występuje Nie 
występuje 

ścisła wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stosowa
na 

ścisła wartość 
progowa nie jest 
znana/stosowana 



Grapholita 
(Aspila) funebrana 
Treitschke (syn: 
Cydia funebrana) 

Pułapki 
feromonowe: 
ścisła wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stosow
ana. 
Uszkodzenia: 
1% 
uszkodzonych 
owoców w 
poprzednim 
roku. 

Uszkodzenia: 
1% 
uszkodzonych 
owoców w 
poprzednim 
roku. 

Ścisła 
wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stoso
wana, 
ponieważ G. 
funebrana 
nie 
występuje 
na 
jabłoniach 
ani gruszach 
w DE. Na 
Prunus spp.: 
1 do 3 jaj lub 
1 do 3 
otworów 
wejściowych 
larw na 100 
owoców w 
poprzednim 
roku. 

Nie 
występuje 

Nie 
stwierdzony 
jako agrofag 
gatunku Malus 

2 os. 
dorosłe/ha/t
ydzień, 
jedna 
pułapka 
feromonowa 
na 1-4 ha; 
0,5-1% 
uszkodzony
ch owoców 
w 
poprzednim 
roku. 

ścisła wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stosowa
na 

ścisła wartość 
progowa nie jest 
znana/stosowana 

Alternaria gaisen 
Nagano (= A. 
kikuchiana S. 
Tanaka) 

Nie występuje ścisła wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stosowa
na 

Nie 
występuje 

ścisła 
wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stoso
wana 

Nie występuje Nie 
występuje 

Nie występuje Nie występuje 

Ascochyta piricola 
Sacc. 

Nie występuje Nie występuje Nie 
występuje 

ścisła 
wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stoso

Nie występuje Nie 
występuje 

Nie występuje Nie występuje 



wana 

Monilinia 
fructigena Honey 
ex Whetzel 

Zwalczany za 
pomocą 
oprysków 
profilaktyczny
ch. 

Zwalczany za 
pomocą 
oprysków 
profilaktycznyc
h. 

Wartość 
progowa nie 
jest 
znana/stoso
wana 

Zwalczany 
za pomocą 
oprysków 
profilaktyczn
ych. 

Zwalczany za 
pomocą 
oprysków 
profilaktycznyc
h. 

Zwalczany 
za pomocą 
oprysków 
profilaktyczn
ych. 

Zwalczany za 
pomocą 
oprysków 
profilaktycznyc
h. 

Zwalczany za 
pomocą oprysków 
profilaktycznych. 

 


