
WYTYCZNE TECHNICZNE ARF 02 
WYMOGI FITOSANITARNE W ZAKRESIE IMPORTU  
ROŚLINNEGO MATERIAŁU ROZMNO śENIOWEGO  
Wytyczne techniczne zawierają wymogi, których spełnienie jest warunkiem umoŜliwiającym wjazd na 
teren kraju materiału roślinnego przeznaczonego do rozmnaŜania zgodnie z Przepisami Technicznymi 
RTCR: 379:2000 Procedury dotyczące spełnienia wymogów fitosanitarnych w imporcie roślin, 
produktów roślinnych i innych produktów umoŜliwiających przeniesienie agrofagów (Procedimientos 
para la aplicación de los requisitos fitosanitarios para la importación de plantas, productos vegetales y 
otros productos capaces de transportar plagas) ustanowionych Dekretem Nr 29473-MEIC-MAG, 
opublikowanym w Dzienniku Ustaw La Gaceta Nr 93 w dn. 16 maja 2001 r. 
Zakres zastosowania prezentowanych wytycznych obejmuje materiał rozmnoŜeniowy (z wyłączeniem 
nasienia botanicznego), tj. sadzonki, cebule, cebulki, korzenie, kłącza, łodygi, bulwy, szczepy, gałęzie 
lub gałązki, pąki, pędy, rośliny otrzymywane metodą in vitro, a takŜe kaŜdy inny materiał słuŜący do 
rozmnaŜania roślin. 
WYMOGI OGÓLNE W ZAKRESIE IMPORTU ROŚLINNEGO MATERIAŁU ROZMNO śENIOWEGO  
Import roślinnego materiału rozmnoŜeniowego powinno poprzedzać wydanie przez Państwową 
Inspekcję Fitosanitarną pozwolenia, w którym zostaną określone wymogi fitosanitarne. Będą one 
egzekwowane przez Państwową Inspekcję Fitosanitarną (w urzędach centralnych słuŜb 
fitosanitarnych, w ramach tzw. jednego okienka Ministerstwa Handlu Zagranicznego lub w rolno-
hodowlanych stacjach kwarantannowych). Zgodnie z przepisami Ustawy 7664 w sprawie Ochrony 
Fitosanitarnej, słuŜby Państwowej Inspekcji Fitosanitarnej zobowiązane są wydać pozwolenie w 
terminie do ośmiu dni roboczych, licząc od następnego dnia od daty otrzymania wniosku. Całość 
importowanej partii roślinnego materiału rozmnoŜeniowego będzie podlegać inspekcji, podczas której, 
w razie konieczności zostaną określone stosowne środki fitosanitarne. Mogą one obejmować pobranie 
i badanie próbek w laboratorium diagnostyki agrofagów w celu sprawdzenia zgodności charakterystyki 
materiału z obowiązującymi przepisami.  
WYMOGI OGÓLNE W ZAKRESIE ROŚLINNEGO MATERIAŁU ROZMNO śENIOWEGO: Jedynie w 
przypadku zastosowania oboj ętnego substratu jako materiału zapewniaj ącego ukorzenienie. 
Materiał powinien przyby ć oczyszczony z resztek ziemi, bez kwiatów, a tak Ŝe być wolny od 
oskorupionych i nagich ślimaków.  
 

Polska  
Materiał rozmno Ŝeniowy  (z wyłączeniem nasienia botanicznego i materiału in vitro) 
Dieffenbachia spp. Miscanthus giganteus (trawa ozdobna) 

250 
Importowana partia powinna posiadać Oficjalny Certyfikat Fitosanitarny kraju 
pochodzenia, w którym, poprzez załączenie deklaracji dodatkowych, naleŜy wykazać, 
Ŝe materiał jest wolny od Opogona sacchari, Chromatomyia horticola 

Gerbera spp. 

528 
Importowana partia powinna posiadać Oficjalny Certyfikat Fitosanitarny kraju 
pochodzenia, w którym, poprzez załączenie deklaracji dodatkowych, naleŜy wykazać, 
Ŝe materiał jest wolny od Opogona sacchari, Chromatomyia horticola, Thrips 
angusticeps, Otiorhynchus sulcatus 

 


