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Wystqpienie pokontrolne

po kontroli Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie
Wielkopolskim, Laboratorium Wojew6dzkie w Gorzowie Wielkopolskim, przeprowadzonej
w dniach 26-27 listopada 2012 r przez Hanng Bagirisk4 gl6wnego specjalistg i Anng
Kolodziejsk4, starszego asystenta laboratoryjnego - pracownik6w Centralnego Laboratorium
Gl6wnego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa.

Zakres kontroli obejmowal nastgpuj4ce zagadnienia:

Oryanzacja i prowadzenie badan w LW ukierunkowanych na wykrywanie i identfrkacjq
patogen6w bakteryjnych ziemniaka, a w szczeg6lnoSci:

- zgodnoSi postgpowania diagnostycznego z obowipujqcymi przepisami prawnymi
w tym zakresie,

- organizacja i przebieg badan,

- przygotowanie merytoryczne pracownik6w (udzial w szkoleniach, znajomoSd metod
diagnostycznych, specjalizacja, zastgpstwo) oraz dostgpnodi procedur, instrukcji,
metodyk,

- warunki lokalowe i techniczne (uyposazenie, stan techniczny urz4dzeri, spos6b
przygotowyruvania i przechowyrrania oraz rejestr odczynnik6w),

- spos6b dokumentowania przebiegu badari,

- terminowodc przeprowadzanta badan i wystawania wynik6w,

- spos6b oznakowania pr6bek i warunki ich przechowyvania.

l z12



Organizacja laboratorium oraz rozwiqzutia techniczne zabezpieczaj4ce przed uwolnientem
organizm6w kwarantannowych do Srodowiska, w szczeg6lno5ci:

- warunki lokalowe i techniczne, w odniesieniu do stopnia zagroienia stwarzanego
przez badane obiekty oraz sposob6w ich rozprzestrzeniania,

- procedury obiegu pr6bek i postgpowania z r6inego rodzaju materialem,

- identyfikacja obiekt6w badania (pr6bki) i material6w odniesienia,

- dostgp do pomieszczeri i materialu badawczego - oznakowanie i zabezpieczenia
(w tym warunki przechowy.rvania pr6bek),

- sposoby selekcjonowania i niszczenia odpad6w (stalych i plynnych) i materialu
roSlinnego oraz dezynfekcji lub niszczenia nNzgdzi i przedmiot6w maj4cych kontakt
z porazonym materialem -dokumentowanie czynnoSci,

- procedury na wypadek niekontrolowanego uwolnienia organizmu szkodliwego do
Srodowiska,

- stosowanie odzieZy ochronnej,

- zakres odpowiedzialno5ci personelu w odniesieniu do dzialai w zakesie zapewniania
bezpieczenstwa fi tosan itamego.

- zapewnianie czystoSci w laboratorium.

Kontrol4 objgto okres od dnia 26.1 I .201 1 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli i ocena skontrolowanej dzialalno5ci.

Ustalenia kontroli i ocena skontrolowanej dzialalno5ci.

A. Organizacja i prowadzenie badari w LW ukierunkowanych na wykrywanie i
identylikacjg patogenriw bakteryjnych ziemniaka, a w szczeg6lno5ci:

I . Zgodnodi postgpowania diagnostycznego z obowipuj4cymi przepisami prawnymi w
tym zakresie:

Ustalenia

Sprawdzono dokumentacjg badan, kt6rE stanowity karty badan pr6bek bulw ziemniaka
analizowanych pod k4tem obecnoSci bakterii C/avibacler michigonersis ssp.

sepedonicus (Cms) i Ralstonia solonacearum (Rsol), oraz wybrane losowo preparaty
mikroskopowe wykonane metodami immunofluorescencji poSredniej (lF) i
hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH). Losowo r*ybrane pr6bki, na przykladzie
kt6rych przeSledzono przebieg poszczeg6lnych etap6w badania:

- pr6bka porazona przez Cms o nurnerze gorzlll20ll2, PPP nr lubs/1/12 (nrl),
pobrana dnia 1 4.02.2012r., dostarczona do laboratorium 21.02.20 12r.,

- pr6bki podejrzane o poraZenie przez bakterie Czs o numerach: gorzl15937112
(nrl) i gorzl15938/12 (nrl), PPP slubl42l12 pobrane dnia 15.10.2012r, przyjgte do
laboratorium 19.10.2012r. (w trakcie badan),

- pr6bka wolna od bakterii Cns i Rso/ o ntunerze 9orz115'136112 (nrl), PPP

strz2l53l12, pobrana dnia 05.10.2012, przyjgta do laboratorium 11.10.2012r.
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Ocena

Stosowane metody diagnostyczne s4 zgodne z zaloZeniani okeSlonymi
w obowiqzuj4cych przepisach prawnych, tj. w Dyrektywie Komisji 20061561WE
z dnta 12 czerwca 2006 r. zmieniaj 4cej zal4czniki, do Dyrektyuy Rady 93/85/EWG
w sprawie zwalczar.ia bakteriozy pierScieniowej ziemniaka oraz Dyrektywie Komisji
2006163/WE z drua 14 lipca 2006 r. zmieniaj4cej zal4cmlki II-VII do DJT ektywy
Rady 98/57iWE w sprawie kontroli organizmt Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. (w przypadku rRsoi stosowany jest wyl4cznie test IF jako pierwszy test
przesiewowy).

2. Oryanzacja i przebieg badania:

Ustalenia

Pr6bki bulw ziemniaka pobierane przez oddzialy WIORiN s4 pakowane w podw6jne
worki (wewngtrzny worek polipropylenowy oraz ze\rnrgtrzny worek plastikowy), co
zabezpiecza przez oslpywaniem sig gleby i moZliwo6ci4 kontaminacji pr6bek podczas
transportu. Pr6bki pobrane przez oddzialy nie s4 bezpodrednio dostarczane do
laboratorium, lecz oczekuj4 na odbi6r przez pracownika WIORiN w Gorzowie
Wielkopolskim. Tylko jeden z oddzial6w dostarcza pr6bki we wlasnym zakresie.
Pr6bki s4 zaopatrzole w etykiety zabezpieczote foli4 i w spos6b trwaly dol4czone do
worka z pr6bkq; druga identyczna etykieta umieszczana jest wewn4trz worka. Po
zarejestrowaniu i nadaniu numeru identyfikacyjnego, pr6bki oczekuj4 na rozpoczgcie
badari w pomieszczeniu oznakowanym ,,Przyjmowanie pr6b". Nastgpnie w
pomieszczeniu ,,Badanie poziom I" wykonl.wany jest pierwszy z etap6w badania
pr6bek bulw ziemniaka na obecnoSi bakterii Czs i .Rso/ - pobieranie czgSci

pzystolonowych. CzgSci przystolonowe pobierane s4 do jednorazowych pojemnik6w,
opisanych numerem identyfikacyjnym pr6bki. C4mnoS6 ta wykonl'r,vana jest bez
wykorzystania blatu roboczego, np. stolu. Worek z pr6bk4 jest umieszczany
bezpo6rednio na podlodze, a pojemnik z pobran4 tkank4 roSlinn4 na niestabilnym
podloZu, co stwarza potencjalne ryzyko utraty pr6bki laboratoryjnej Etap pobierania
czgSci przystolonowych obserwowano podczas czynnoSci kontrolnych na pr6bce
rzeczywistej ziemniak6w konsumpcyjnych r 9orz1116570112, pobranej dnia
20.11.2012r., zgodnie z protokolem pobrania pr6b ru PPP ziel1i83l12(1)), przyjgtej do

laboratorium dnia 23.11.2012r. W przypadku gdy dalsze etapy badania nie b9d4
wykonl,rvane tego samego dnia (wytrz4sanie tkanki przystolonowej), pobrane czQSci

przystolonowe po dodaaiu niewielkiej iloSci wody destylowanej umieszczane s4 w
lod6wce. Pozostale bulwy ziemniaka oczekujq w ,,Magazynie pr6b potencjalnie
porurZonych i poraZonych". Nastgpnie czgSci przystolonowe bulw ziemniaka
poddawane s4 procesowi ekstrakcji drog4 wytrz4sania w temperatuze pokojowej
przez 4 godziny (temperatua, kt6ra nie powinna przekraczat 24oC, nie jest

monitorowana). Po odwirowaniu i usunigciu supematantu uzyskany osad jest

zawieszany w buforze ekstrakcyjnym i po naniesieniu na szkielka wielopunktowe do

testu IF w polowie mrozony w temperaturze okolo -20oC, a pozostala czgS6

przechowl.rvana jest w lod6wce do zakoriczenia test6w wstgpnych. W pr4rpadku
wyst4pienia podejrzenia o porirZenie, ekstrakt poddawany jest dalszym testom zgodnie
z Dyrektyw4 Komisji 20061561W8 z dnia 12 czetwca 2006 r. zmiefiaj4c4 za\4cznlki
do Dyrektywy Rady 93/85/EWG w przypadku bakterii Czs, zal4cznik 1 pkt 1.2 lub
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DJrektl,rvq Komisji 20061631W8 z dnia 14lipca 2006 r. zmieniaj4c4 zal4czniki II-VII
do Dyrektl'wy Rady 98i57lWE w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. (stosowany jest wyl4cznie test IF jako pierwszy test
przesiewowy), zal4cznrkll Sekcja I pkt2.W przypadku negatl'vvnego wyniku testu IF
badanie zostaje zakohczone i wystawiane jest sprawozdanie z badah. W celu
sprawdzenia prawidlowoSci wykonania testu IF do kazdej partii ekstrakt6w badanych
danego dnia dol4czana jest kontrola poz)'t)'!vna wykonana z materiahr odniesienia.
Kontrola pozytyt vna jest przygotowyruvana ze szczept referencyjnego, pop ez

zawieszenie pojedynczej kolonii w buforze, a nie jak okeSla Dyrektyrva Rady
93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pier3cieniowej ziemniaka, Dodatek 2. W
przypadku podejrzenia o poraZenie przez bakterie Rso/ ekstrakt pr6bki bulw ziemniaka
przesylany jest do Centralnego Laboratorium GIORiN w celu wykonania dalszych
badan. W przlpadku gdy wynik testu IF dla bakterii Cns jest pozltpvny,
wykony,rvany jest drugi test przesiewowy - test FISH. JeSli wynik testu FISH jest
pozytylvny, ekstrakt jest posiewany na podloZe polselektywne MTNA. JednoczeSnie
zakladany jest test biologiczny na roSlinach ober2yny. Uzyskano informacjg, ze

bezpoSredni posiew na podloze MTNA nie daje oczekiwanych rezultat6w, poniewaz
nie udaje sig uzyskai w ten spos6b czystych kultur bakterii Cms. Zainokulowane
roSliny testowe utrzymywane sq w odpowiednich warunkach do 4 tygodni. Po

zakoriczeniu testu biologicznego wykonywana jest izolacja na podlo2e hodowlane, a

nastgpnie testy identyfikacyjne (IF, FISH). Po uzyskaniu czystej kultury bakterii
zakadany jest test patogenicznodci na roSlinach oberzyny jako test potwierdzaj4cy
patogenicznoSi otrzymanego izolatu. Uzyskany rzolat po przeszczepieniu na skos
agaro!\y przechowywany jest w lod6wce jako material dowodowy po zakoriczeniu
badan. Testy biologiczne i testy patogenicznoSci sq prowadzone w fitotronie. Fitotron
sklada sig z trzech kom6r. Oddzielne komory przeznaczono na hodowlg ro5lin
testowych i inkubacjg zainokulowanych ro5lin; zapewniono wymagane parametry
Srodowiska.

Ocena

Og6lnie rzecz biorqc badania s4 wykonyrvane zgodrie z obowipuj4cym schematem

diagnostycznym. JednalcZe stwierdzono niezgodnoSci w stosunku do wymagan
zal4cznika I do Dyrektyuy Komisji 2006/5 6lWE z dnia 12 czerwca 2006 r.
zrnieniaj4cej zal4czrrtk:. do Dyrektywy Rady 93/85/EWG w sprawie mvalczania
bakteriozy pierdcieniowej ziemniaka dotycz4ce:

- sporzqdzaaia kontroli pozyty'wnej do testu IF (Dodatek 2 do Dyrektywy),

- sposobu przechowyvania czg5ci przystolonowych bulw ziemniaka pobranych

do badan w pr4rpadku wykonywania test6w przesiewowych nastgpnego dnia
(zgodnie z punktem 3.1.2. Dyrektywy nie dopuszcza sig dodawania buforu ani
wody do pojemnik6w z tkank4 przystolonow4 przechowywan4 w lod6wce do

chwili rozpoczEcia badan),

- warunk6w przechowy'wania ekstraktu ziemniaka (zgodnie z p. 3.1.6.

Dyrektl'vly ekstrakt powinien byd przechowl'rvany w temperaturze od -68'C
do -86 "C),

- zapewnienia wymaganych warunk6w otoczenia podczas procesu ekstrakcj i
bakterii z czgsci przystolonowych drog4 wltz4sania - temperatura nie jest

monitorowala i brak jest zapis6w porwierdzajqcych zapewnienie

odpowiednich parametr6w Srodowiska (wymaganie okeSlone w p. 3.1.3.a

Dyrektpvy).
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Spos6b postgpowuia z pr6bkami zabezpiecza przed mo2liwo6ci4 kontaminacji
pr6bek na poszczeg6lnych etapach badania, z wyj4tkiem etapu pobierania czg5ci
przystolono*ych, gdzie nie zapewniono odpowiedniego stanowiska pracy.

3. Przygotowanie merytorycme pracownik6w laboratorium.

Ustalenia

Personel laboratorium stanowiq trzy pracownice merltoryczne, jedna osoba na etacie
pomocy technicznej oraz kierownik laboratorium. Pracownicy merytoryczni posiadaj4

okre6lon4 specjalizacjg w diagnostyce poszczeg6lnych grup organizm6w szkodliwych
i uwzglgdnieniem zastgpstwa. Badania pr6bek bulw ziemniaka na obecnoS6

patogen6w bakteryjnych (Cms i Rso[) wykonywane s4 przez p. Jolantg Ratajczak,
starszego asystenta laboratoryjnego, wiod4cego bakteriologa. Osob4 zastgpuj4c4 jest
p. Beata Rosiak - specjalizujqca sig w badaniach mikologicznych. Pani Jolanta
Ratajczak zostala przeszkolona w Centralnym Laboratorium w zakresie stosowania
metody IF (13.02.2002r.) oraz FISH (26-28.03.2007r.). Ponadto, p. Ratajczak
uczestniczyla w warszatach doskonal4cych w zakresie procedury wykrywania i
identyfikacji patogen6w bakteryjnych ziemniaka Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Cms) i Ralstonia solanacearum (Rsol) w druach 25-26.03.2010r. Pani
Beata Rosiak posiada dokumenty potwierdzaj4ce odbye szkolenia w Centralnym
Laboratorium w zakresie metod IF (08-09.05.2001r.) i FISH (28-30.06.201 1r.).
W pracowni bakteriologii dostgpne s4 metodyki badan w postaci obowipuj4cych
Dyrektyw UE oraz protokoly diagnostyczne PIORiN. Procedury badawcze systemu
zarz4dzania laboratorium sq w trakcie opracowy'wania.

Ocena

Pracownicy laboratorium odpowiedzialni za wykon).wanie badan bulw ziemniaka na
obecno5i patogen6w bakteryjnych (Cms i rRso/) posiadaj4 udokumentowane
kompetencje w tym zakesie.

4. Warunki lokalowe i techniczne

Ustalenia

Poszczeg6lne etapy badania pr6bek bulw ziemniaka prowadzone s4 w czterech
pomieszczeniach laboratoryjnych. Laboratorium posiada wlposaZenie i odczynniki
niezbgdne do wykonyrvania przedmiotowych badan. Stan techniczny wz4dzei nie
bldzi zastrzeheh. Urz4dzenta podlegaj 4 okresouym przeglqdom zgodnie z zaleceniami
producenta. Odczynniki chemiczne wykorzystywane do badari s4 prawidlowo
skatalogowane i prowadzona jest ewidencja ich zuZycia. Przechowywane s4 w szafach
spelniaj4cych wymagania wynikaj4ce z przepis6w BHP.

Ocena
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Warunki lokalowe i technicme s4 odpowiednie do wykonl,wania badan pr6bek
ziemniak6w pod kEtem bakterii Cms i Rso/. Spos6b dokumentowania przebiegu
badania

Ustalenia

Dokumentacjg przeSledzono na pr6bce pozltylvnej o nurnerze gorzl1l20l12,
dostarczonej do laboratorium 21.02.2012r., dw6ch pr6bkach podejrzanych o porazenie
przez bakterie Crzs o numerach: gonll5937ll2 (nrl) i gorzl15938/12 (nrl) (bgd4cych
w trakcie badania) oraz pr6bce wolnej od bakterii Cms i Rso/ o numerze
gonl15736l12. Wszystkie etapy badania sq udokumentowane w ,,Karcie badania na
obecnoSi Cms i Rsof'. Informacje dotycz4ce poszczeg6lnych test6w, kt6rym
poddawane s4 pr6bki odnotowpvane s4 w kartach badan. Wyniki test6w
przesiewowych zapisywane s4 w karcie ,.Test IF", a w przypadku podejrzenia
o pora2enie przez Cms w karcie ,,Test FISH". JeSli test FISH potwierdzi podejrzenie o
porazenie przez bakterie Crns wykonl,wane s4 dalsze testy potwierdzaj4ce, kt6re
udokumentowane sq w stosownych kartach badari: ,,Metoda hodowlana z osadu
ziemniaka (Cns)", ,,Test biologiczny na ober2ynie", ,.Metoda hodowlana po te5cie
biologicznym", ,,Test patogenicznoSci (Czs)", ,,Metoda hodowlana po te6cie
patogenicznoSci". Wyniki badan sq niezaleZnie rejestrowane w Zintegrowanym
Systemie Informatycznym PIORiN (ZSI). Po zakoficzeniu badan i uzyskaniu
ostatecznego wyniku w ZSI generowane jest sprawozdanie z badah.
Ww. pr6bka uz:nana za poreuzonq przez bakterie Cms po zakoiczeniu bada:i zostala
zlikwidowana poprzez autoklawowanie, czego dow6d stanowi ,,Protok6l zniszczenia
pr6bek" nr 612012 z dn.l.a 29.05.2012r., co zostalo po5wiadczone przez komisjg w
skladzie: p. Beata Rosiak, p. Jolanta Ratajczak i p. Agata Terebecka-Buliriska. Pr6bka
o numerze 9orz115736/12, uznana za woln4 od bakterii kwarantannowych, zostala
zlikwidowana zgodnie z protokolem likwidacji 18/2012 z dnia 02.11.2012r w drodze
autoklawowania. Protokol podpisany zostal przez komisjg w skladzie: p. Leszek
Rosolski, p. Jolanta Ratajczak i p. Agata Terebecka-Buliriska.
Nie jest prowadzony rejestr pr6bek poprzez gromadzenie wydruk6w raport6w
dziennych lub okresowych ,.Rejestr lab fito" sporzqdzonych w ZSI, co jest niezgodne
z wyycznymi zaz4dzenia Gl6wnego Inspektora Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa Nr
28l20ll z dnia 4 lipca 201 I r.

Ocena

Spos6b dokumentowania badan umoZliwia odtworzenie poszczeg6lnych etap6w
procesu badawczego. Brak rejestru pr6bek sporz4dzanego popflez gromadzenie
*ydruk6w raport6w dziennych lub okesowych ,,Rejestr lab fito" z ZSI, co jest
niezgodne z wTtycznymi zaru4dzenia Gl6wnego Inspektora Ochrony RoSlin i
Nasiennictwa Nr 2812011 z dnia 4 lipca 2011 r., uniemo2liwia szybki dostgp do
informacji nt. pr6bki.
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5 Terminowo66 przeprowadzania badari i wystawiania sprawozdari

Ustalenia

Pr6bka pozyty'wna o numerze gotzll l2)ll2, PPP nr- lubV1/12 (nrl) pobrana dnia

l4.O2.2O.2;, dostarczona do laboratorium 21.02.2012r. poddana byla_ testom

hb;;tdj.y- w okesie od 27.02.2012r do 04.05.2012r. Sprawozdanie. z MT T
wLB7lii.i.2}.2012 rystawiono dnia 07.05.2012r. Pr6bka wolna od bakterii Cns i

R_i o nr-"rze gorzti 5136112 (nrl), ppp stn2l53ll2, pobrana dnia 05..10.2012r.,

iriUtu do labora'torium 11.10.2012r., poddana byla badaniom laboratoryjnym (test

ipj"'i oL"ri. od 19.10.2012r. do 22.10.2012r. Sprawozdanie z bada6 ff
WLSZt f t.a.SZ:6.2012 wystawiorc dnia 26 10'2012t'

W przypadku pr6bek negatyrvnych wyniki badan- uzyskuje sig w terminie okolo

:"ari#tg"O"ia oa Onia-dostarizenia pr6bki do laboratorium. Czas oczekiwania na

uynik ostateczny w przypadku pr6bek podejrzanych o poraZenie przez Czs wynosi

okolo 2 miesi4ce.

Ocena

Pr6bkibulwziemniakapoddawanes4badaniombezopoimiei.Sprawozdaniazbadair
\ ystawiane s4 terminowo.

Spos6b oznakowania pr6bek i warunki ich przechowywania

Ustalenia

Podczasrejestracjipr6bkomnadawanyjestunikalnynumeridentyfikacyjny,kt6rym
analitycy 

"postui,{a sig wykonuj4c kolejne analizy ' Wyznaczono Tti::i
f.r""fro*y**iu-piOiet na r6myctr etapach postgpowania diagnostycznego. Pr6bki

ioa*"ron" przez YJienta do momentu rozpoczqcia badan sq przechowy'wane

* po.i"rr"r*iu omakowanym ,,Przyjmowanie p'9b"' Po pobraniu czgdci

prfo-riotono*y.h w pomieszlzeniu oznakowanym ,,Badanie poziom I" tkanka

iiemniaka w odpowiednio opisanym pojemnilu jest przechowlvana w lod6wce do
-hwili 

rozpoczg.iu bud"n (okolo 24 godzin)' Bul'*y pozostale po pobraniu czqSci

przystolonowyci zostajq przeniesione bo kolejnego pomieszczenia, "Magazynu 
pr6b

ioilncjat"ie por-ony.t 
^i 

poraZonych". Po otrzymaniu wynik6w testu IF (ako

ii".*rr"go testu przesiewowego) pr6bki trzrturc za podejrzane o poruZenie przez

takterie 
- 
Cms umieszcz,*" .4 * chlodziarce oznakowanej ,,Uwaga organizmy

kwarantannowe,'iprzechowl,wanedozakofczeniabadari.Pr6bki,kt6reuzyskaly
negat)$ny wynik testu IF przenoszone s4 do pomieszczenia oznakowanego "Magazyn
pr6t 'ri.pot-onych", siqd po procisie autoklawowania opuszczaj4 budynek

iaboratorium. Zawiesina ekstraktu z-bulw ziemniaka uzyskana w procesie wyrzEsania

czgSci przystolonowych oraz wirowania zostaje przeniesiona do prob6wek typu

Eppendorf, oznakowana numerem identyfikacyjnym i przechowlruvana w temperaturze

-i,i .C po", okes dfuZszy ni2 miesi4c. Izolaty bakterii Czs przechow;'rvane s4

w lod6wce na skosach agarowych pod olejem w prob6wkach oznakowanych numerem

idenryfikacyj nym pr6bki.

6
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Ocena

Pr6bki s4 oznakowl,wane w spos6b zapewniaj4cy ich tozsamo66 na ker:Zdym etapie

badania. Warunki Srodowiskowe przechowania pr6bek bulw ziemniaka s4

odpowiednie. Jednal,oe, spos6b przechowyr,vania pr6bek bulw ziemniaka, dla kt6rych
otrzymano dodatni wynik testu IF (pr6bki podejrzane o porazenie) w szafie
chlodniczej nie zapewnia izolacji przestrzennej poszczeg6lnych pr6bek.

Przechow).wanie ekstrakt6w bulw ziemniaka w temperaturze -20 oC przez okres
dfu;zszy nil miesi4c jest niezgodne z pkt.3.1 .6 Zal4cznika I czgSl 3 Dyrektywy
Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniaj4cej zal4czriki do Dyrektywy
Rady 93/85,EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pier5cieniowej ziemniaka.
Zgodnte z ww. punktem ekstrakty bulw ziemniaka przez okes dhrzy niz jeden

miesi4c naleZy przechowywa6 w temperaturze od -68 oC do -86 oC.

Organizacja laboratorium oraz ronviqzania techniczne zabezpieczaiqce przed
uwolnieniem organizmriw kwarantannowych do Srodowiska, w szczeg6lno5ci:

Ustalenia

Warunki lokalowe i technicme, w odniesieniu do stopnia zagro2eria st:viarzanego przez

badane obiekty oraz sposob6w ich rozprzestrzeniania

- Laboratorium zostalo oddane do uz1'tku w 2010 roku i zajmuje powierzchniE 400 m2.

Usltuowane jest na jednej kondygnacji i zostalo podzielone na dwie strefy. Pierwsza
strefa obejmuje pomieszczenia ptzeznaczole do przyjmowania i rejestrowania pr6bek
do badan, wykony'wania wstgpnych etap6w badan, magazynowania pr6bek oraz
fitotron i pomieszczenia techniczne. W drugiej strefie sq zlokalizowane pracownie
specjalistyczne oraz pomieszczenie biurowe.

- Laboratorium jest wyposzuzone w system wentylacji wymuszonej z filtrami HEPA oraz
dwie Sluzy z podci6nieniem, jedna zewngtrzna (gl6wne wej6cie do laboratorium,
wyposazone z zamek szyfiowy), druga - oddzielaj4ca ww. strefu (obecnie nie
firnkcjonuje). System wentylacj i jest nadzorowany przez ftmg ze\\\gtrzn4.
Serwisowanie obejmuje m.in. corocznq wymiang filtr6w i ich utylizacjg. Sluzy s4

wlposa2one w lite drzwi, co przy braku mo2liwo6ci ich otwarcia w pr4rpadku awarii
systemu stntafla zagrozenie dla personelu. Pomimo opisanych powyzej rozwiqzah
technicznych, dwa pomieszczenia (punkt przyjgi pr6bek oraz pomieszczenie,
z kt6rego pr6bki s4 usuwane z laboratorium), nie s4 zabezpieczone przed wymianq
powietrza pomigdzy Srodowiskiem wewnqtrznym laboratorium a Srodowiskiem
zewrrQtrznyfi.

- W laboratorium nie okreSlono poziom6w bezpieczerisfwa fitosanitamego, jako 2e we
wszystkich pomieszczeniach zapewniono jednakowe zabezpieczeria techniczne
(system wentylacji z filtrami, instalacja wod.-kan. podl4czona do oczyszczalni
Sciek6w). Pomieszczenia s4 oznakowane w spos6b wskazuj4cy na ich przeznaczenie.

- Dwa digestoria (w pomieszczeniu przyjgi pr6bek i pracowni technicznej w strefie, w
kt6rej zlokalizowane s4 pracownie specjalistyczne), bgd4ce w trakcie instalowania,
stosownie do wyjaSnieri kierownika laboratorium zostan4 wlqczone do systemu
wentylacji z filtrami.

- Praca z wyizolowanymi mikoorganizmami jest prowadzona w komorze II klasy
bezpieczeistwa.
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W pracowniach s4 zainstalowane lampy bakteriob6jcze sluzqce do sterylizacji
pomieszcze6. Czas pracy lamp jest monitorowany elektronicznie i podlegaj4 one
wymianie z wymaganq czgstotliwoSci4.
W Sluzach i wybranych pomieszczeniach s4 umieszczone wielowarstwowe maty
dekontaminacyjne.

Procedury obiegu pr6bek i postgpowania z r6Znego rodzaju materialem

Zasady postgpowania z pr6bkami przyjmowanymi do laboratorium opisano w
projekcie proceduy PO-LW-5.8-01 ,,Postgpowanie z obiektami do badan", jednakze

nie jest ona kompletna i zawiera odsylacze do dokument6w, kt6re nie zostaly jeszcze

opracowane. Lokalizacja pomieszczeri Laboratorium, okienka podawcze oraz przyjgte
rozlir4zanta organizacyjne uniemozliwiaj4 kzyZowanie sig dr6g obiegu materiatu
biologicznego i pr6bek na poszczeg6lnych etapach postgpowania diagnostycznego.
Material biologiczny, w tym pr6bki, jest przemieszczany pomiEdzy pomieszczeniami
w zamknigtych opakowaniach.

Identyfikacja obiekt6w badania i material6w odniesienia

Ustalenia w tym zakresie opisano w p. A7.
Materialy odniesienia oraz miejsca ich przechowywania s4 oznakowane.

Dostgp do pomieszczei i materialu badawczego - oznakowanie t zabezpieczenia

- Dostgp do laboratorium jest ograniczony wyl4cznie do os6b upowirZnionych, dot. to
personelu laboratorium, personelu sprzqtajQcy oraz pracownika administracyjnego
odpowiedzialnego za dostarczarie pr6bek i obslugg technicm4.

- Laboratorium jest zabezpieczone przed dostgpem os6b nieupowaZnionych. Gl6wne
drzwi wejSciowe ze !;ltnq sQ wyposarZone w zamek s4frowy, a drzwi zewngtrzne w
punkcie przyjgi pr6bek oraz usuwania pr6bek i innych material6w poddanych
procesowi sterylizacji w autoklawie, s4 zamykane na klucz. Podw6jne drzwi na koricu
kory.tarza sq u2ywane hcydentalnie, gl6wnie w pr4padku dostawy do laboratorium
wyposazenia o duzych gabar)'tach.

- Inne osoby, np. przedstawiciele firm zewngtrznych wykonuj4cy przegl4dy i naprawy
sprzgtu laboratoryjnego, mog4 przebJ,wai w laboratorium zz zgod4 kierownika
laboratorium, pod nadzorem wyznaczonego pracownika. Nie jest prowadzona lista
goSci.

- Po godzinach pracy siedziba WIORiN pozostaje pod nadzorem firmy ocfuoniarskiej,
uruchamiany jest system alarmowy.

- Pr6bki s4 przechowy,rxane w magazynie pr6b (szczeg6louy opis w punkcie A 7).

Sposoby selekcjonowania i niszczenia odpad6w (stalych i plynnych) i materialu
roSlinnego oraz dezynfekcji lub niszczenia narzgdzi i przedmiot6w maj4cych kontakt
z pora2onym materialem) - spos6b dokumentowania czynno6ci

- Laboratorium posiada system zbierania i unieszkodliwiania odpad6w powstaj4cych

4

3.

5.
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7.

9.

w wyniku dzialalnoSci laboratoryjnej.
Pr6bki pora2onego materiahr ro6linnego po obowipkouym okresie przechowywania
s4 autoklawowane, a nastQpnie traktowane jako odpad komunalny. Dokumentacjg
stanowi4 ,,Protokoly zniszczetia pr6bki". Sprawdzono dokumenty dla pr6bek podane

w p. ,A.5. CzynnoSci s4 udokumentowane prawidlowo.
Odpady ptynne z pomieszczefi laboratoryjnych przed przekazantem do sieci
kanalizacyjnej podlegaj4 unieszkodliwienit w oczyszczalni Sciek6w na drodze
chemicznej (podchloryn sodu), termicznej i dzialana promieniami UV. Resaki gleby
zgromadzonej w osadniku ekstraktora cyst przed usunigciem z laboratorium s4

sterylizowane w autoklawie.
Odpady stale powstale w procesie badawczym s4 gromadzone w pojemnikach
oznakowanych ,,AUTOKLAW', poddawane sterylizacji w autoklawie, w nastgpstwie
czego sq traktowane jako odpad komunalny.
Skutecznosi procesu sterylizacji jest monitorowana jedyrie za pomocq testu
paskowego.
Powierzchnie robocze oraz narzgdzia i przedmioty, kt6re mialy kontakt z pora:Zonym

materialem s4 dezynfekowane.
Projekt procedury ,,Postgpowanie z odpadami", w punkcie dotycz4cym odpad6w
niebezpiecznych z fitosanitarnego punktu widzenia zawiera odsylacz do instrukcji,
kt6ra nie zostala jeszcze opracowana.

Procedury na urypadek niekontrolowanego uwolnienia organizmu szkodliwego do
Srodowiska

- Zasady postgpowania w wypadku ewentualnego uwolnienia organizmu
szkodliwego do Srodowiska s4 okre5lone w projekcie instrukcji, kt6ra nie zawiera
wszystkich niezbgdnych informacji.

Stosowarie odzieZy ochronnej

- Przed wej6ciem do laboratorium pracownicy z*ladajq w Sluzie fartuch
laboratoryjny i obuwie laboratoryjne. Przy pzechodzeniu do kolejnej strefy, ma
miejsce kolejna zmiana fartucha laboratoryjnego. Oddzielne fartuchy koloru
czerwonego obowi4zuj4 w fi totronie.

Zakres odpowiedzialnoSci personelu w odniesieniu do dzialan w zakesie zapewniania
bezpieczeristwa fi tosanitamego

- W zakresach obowiqzk6w wszystkich pracownik6w laboratorium umieszczono
zadanie doScz4ce ,,likwidowania pr6b oraz sporz4dzania stosownej dokumentacji".
Panu Leszkowi Rosolskiemu (pracownik administracyjny) przypisano obowipek
,.prowadzenia prac w podooczyszczalni". OdpowiedzialnoS6 okeslona w projektach
procedur ma charakter og6lny.

Zapewnienie czystoSci w laboratorium

- Pracownicy laboratorium s4 zobowiqzani do utrzymyrvania czystodci na stanowiskach,
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na kt6rych wykonlnvane s4 badania laboratoryjne, z zachowaniem bezpieczeirstwa
fitosanitamego.

- Pracownica zatrudniona na stanowisku pomocy laboratoryjnej odpowiada
kompleksowo za zapewnienie czystoSci w strefie laboratorium obejmuj4cej pracownie

specjalistyczne, a w strefie pierwszej - za czysloil powierzchni roboczych, p6lek itp.
Personelowi sprzqtajqcemu obstuguj4cemu cal4 siedzibg WIORiN powierzono
obowiqzek mycia i dezynfekcji podt6g, mycia okien i parapet6w w strefie pierwszej

laboratorium. Personel zostal poinstruowany ustnie o obowiqzuj4cych zasadach

bezpieczefrstwa fi tosanitamego.

Ocena:

Informacja o koniecznoSci przestrzegania zasad bezpieczeristwa fitosanitarnego jest zawarta

w projekcie procedury PO-LW-5.8-01-22 ,,Ogolne zasady postgpowania przy prowadzeniu

badan laboratoryjnych roslin, produkt6w ro5linnych i przedmiot6w na obecnoSd organizm6w
szkodliwych". Opisuje ona wymagania w tym zakresie, przeniesione z zal4cznlka do

zuz4dzenia GIORiN nr 28 z dnia 4 lipca 2011r., nie zawiera jednak szczeg6lowych,
konkretnych zasad postgpowania obowiqzuj4cych w laboratorium WIORiN w Gorzowie.

Warunki lokalowe i szereg rozvi4zah technicznych i organizacyjnych zastosowanych
w laboratorium jest adekwatnych do stopnia zagroZeria stwarzanego przez badane obiekty.
Zastrze2enia budzi fakt braku zabezpie czer,ia przed vr'ymianq powietrza pomigdzy

Srodowiskiem we$,nQtrmym laboratorium a Srodowiskiem zewngtrznym w przypadku dw6ch
pomieszczeri (punkt przyjg6 pr6bek oraz pomieszczenie, z kt6rego pr6bki s4 usuwane

z laboratorium), przy r6wnoleglym zastosowaniu zaawarsowanych, kosztovmych tozwiqzai
technicznych dotyczqcych calego laboratorium (system wentylacj i z filtrami HEPA, Sluzy z

podci6nieniem). Obowi4zujqce w laboratorium zasady postgpowania, z wyj4tkiem wybranych
zagadrnei, nie zostaly uwzglgdnione w przedstawionych zespolowi kontroluj4cemu
projektach procedur. Brak r6wnieZ zapis6w potwierdzaj4cych znajomoS6 tych zasad przez

personel oraz dowod6w na wykonanie cz),nno6ci.

W zwi4zku z powytsrym zobowi4zujg do:

Zapewnienia odpowiedniego stanowiska do pobierania czgSci przystolonowych
ziemniaka lvyposazonego w st6l z blatem roboczym wykonanym z materiatu
odpomego na dzialanie dezynfektant6w.

Zapewnienia odpowiednich warunk6w przechowywaaia ekstrakt6w ziemniaka,
w temperaturze od -68 "C do -86 "C.

Monitorowania temperatury i prowadzenie zapis6w potwierdzajqcych zapewnienie
wymaganych warunk6w otoczenia podczas procesu ekstrakcji bakterii z czgici
przystolonowych bulw ziemniaka drog4 wltrz4saaia.

Wykonlrvania kontroli pozl'tywnej zgodnie z wytycznymi okeSlonymi w Dyrektyuie
Rady 93/85,EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierdcieniowej ziemniaka,

Dodatek 2.
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5.

6.

Zaniechania dodawania wody do pojemnik6w z pr6bk4 laboratoryjn4 w postaci tkanki
przystolonowej przechowy'wanE w lod6wce do chwili rozpoczEcia badan.

Zapewnienia odpowiednich warunk6w przechowy.wania pr6bek bulw ziemniaka, dla
kt6rych otrzymano dodatni wynik testu IF (pr6bki podejrzane o porazenie), tak by
wyeliminowai ryzyko ich wzajemnej kontaminacji.

7. Prowadzenia kontroli skutecznoSci procesu sterylizacji, np. poprzez stosowanie
wskerinik6w biologicznych.

8. Prowadzenia rejestru pr6bek poprzez gromadzenie wydruk6w raport6w dziennych lub
okesowych ,,Rejestr lab fito" sporzqdzonych w ZSI, zgodnie z zuz1dzeniem
Gl6wnego Inspektora Ockony RoSlin i Nasiennictwa Nr 2812011 z dnia 4 lipca 2011
roku.

9. Opracowania procedur okedlajqcych zasady postgpowania w laboratorium w zakresie

zapewniania bezpieczeristwa fitosanitamego oraz okeSlenie odpowiedzialnodci
personelu laboratorium w tym zakresie. Potwierdzenie zapoznaria pracownik6w z
ww. dokumentami.

InformacjE o sposobie realizacji zzleceh proszg przedlozyd do dnia 24 lutego 2013 r.

./
Tadeusz Klgs

-=<6'y,;tv Inspektor
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