Jak możesz
pomóc
•

Nigdy nie przywoź
nielegalnie roślin,
nasion, kwiatów,
owoców i warzyw.

•

Jeśli chcesz wwieźć
rośliny spoza Unii
Europejskiej,
skontaktuj się
z najbliższą jednostką
Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa aby
sprawdzić, co możesz
wwieźć legalnie.

•

Jeśli wwozisz
jakiekolwiek rośliny,
nasiona, kwiaty,
owoce lub, zadeklaruj
to Urzędowi Celnemu.

Będąc w podróży poza
Unią Europejską, unikaj
przywozu roślin lub innych
produktów pochodzenia
roślinnego …
ponieważ mogą wraz
z nimi zostać sprowadzone
szkodniki i choroby!

Niniejsza ulotka została opracowana przez:
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(www.piorin.gov.pl)
We współpracy z Europejską i Śródziemnomorską Organizacją
Ochrony Roślin (OEPP/EPPO – www.eppo.int)

Pomóż nam chronić nasze
uprawy, naturę i krajobraz
przed szkodnikami i chorobami
roślin

Rośliny także chorują!
Rośliny, podobnie jak w przypadku ludzi i zwierząt,
też mogą chorować. Mogą cierpieć z powodu
chorób powodowanych przez wirusy, bakterie,
grzyby, a także być atakowane przez szkodniki,
duże i małe, takie jak owady, roztocza i nicienie.
Obecnie obserwuje się wzrost liczby przypadków
zawlekania szkodników i chorób do obszarów
nowych, wcześniej nieporażonych. Wiele z tych
współczesnych
zawleczeń
ma
związek
z gwałtownym
wzrostem
międzynarodowej
wymiany towarowej i podróżowaniem.
Zawleczenie nowego szkodnika lub choroby
roślin może zagrozić zarówno gospodarce,
jak i różnorodności ekosystemów
Szkodniki i choroby mogą przemieszczać się na/w
roślinach,
nasionach,
kwiatach,
owocach
i warzywach (nawet jeśli wyglądają one zdrowo),
a także w glebie przylegającej do korzeni. Tym
sposobem, gdy przemieszczamy rośliny pomiędzy
różnymi częściami świata, możemy w sposób
niezamierzony sprowadzić nowe szkodniki i
choroby do naszych krajów. Niektóre z tych obcych
szkodników i chorób, zawleczone do nowego
środowiska, mogą spowodować poważne szkody
gospodarcze w rolnictwie i leśnictwie oraz zagrozić
różnorodności
ekosystemów.
W
przeszłości
przykładami takich zjawisk było zawleczenie do
Regionu
Euro-Śródziemnomorskiego
zarazy
ziemniaczanej,
filoksery
winiec,
stonki
ziemniaczanej czy holenderskiej choroby wiązu.
Obowiazują
zasady

krajowe

i

Przykłady groźnych
«podróżników»

Anoplophora glabripennis: piękny owad … ale może
wyniszczyć nasze cenne drzewa.

Celami tej ulotki są:
•
Podniesienie wśród międzynarodowych
podróżników świadomości o zagrożeniach
związanych z przemieszczaniem roślin;
•
Namawianie wszystkich do podejmowania
działań mających na celu powstrzymanie
rozprzestrzeniania nowych szkodników
i chorób;
•
Udostępnienie wyjaśnień do posteru “Nie
ryzykuj”, teraz obecnego na lotniskach i w
portach morskich.

Zdjęcia: M. Maspero, Centro MiRT Fondazione Minoprio, Como (Włochy)

Drosophila suzukii: owad niewielki … ale może wyjeść
nasze pyszne czereśnie i inne owoce miękkie.
Zdjęcia: M. Hauser i J. Davis, CDFA, Sacramento (USA)

międzynarodowe

W celu ochrony rolnictwa, leśnictwa i środowiska
obowiązują fitosanitarne regulacje prawne. Wiele
roślin i produktów roślinnych (np. nasiona,
warzywa,
kwiaty
cięte)
nie
mogą
być
przemieszczane bez urzędowego upoważnienia.
Jeśli zamierzasz przemieszczać rośliny, upewnij
się, kontaktując się wcześniej z Państwową
Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, że nie
naruszysz tych przepisów.

Chroń rośliny

Rak bakteryjny owoców kiwi (Pseudomonas syringae
pv. actinidae): patogen niewidoczny … ale może
zniszczyć plantacje kiwi w Unii Europejskiej.
Zdjęcia: Służba Ochrony Roślin regionu Emilia-Romagna (Włochy)

Powstrzymując się od przewożenia roślin,
nasion, owoców, warzyw i kwiatów podczas
Twoich międzynarodowych wypraw, pomagasz
chronić uprawy oraz piękną naturę przed
groźnymi szkodnikami i chorobami roślin.
Możesz również pomóc przekazując tę
informację Twojej rodzinie, znajomym i
przyjaciołom.

