
' Wojewridzki Inspektorat
Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp.
//6.o//2r.".

/Fzz
Plan poboru pr6b do badari laboratoryjnych na rok 2017
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I
Drewno
iglaste

monitoring

maj-czerwiec

Pr6by drewna, wi6r6w, zrzynek, zrgbk6w, odpad6w drzewnych i opakowafl drewnianych pobierai w miejscach przerobu
skladowania drewna iglastego i opakowaf drewnianych pod k4tem wystgpowania Bursophelenchus xytophilus. W
pierwszej kolejnoSci z widocznymi objawami Zerowania Zerdzianek (ich chodnikami larwalnymi ) lub wystgpowania
grzyb6w siniznowych.

I

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

maj-czerwiec

Pr6by pobieraC ze stanowisk leSnych (w pierwszej kolejnoSci z drzew iglastych obumarlych, powalonych, przewroconych i
pora2onych przez owady, (zwlaszcza 2erdzianki) a w przypadku braku takich drzew - z losowo wybranych drzew) pod
k4tem wystgpowania Bursaphelenchus xylophilus.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

, Drewno i
drewniany
material

opakowaniowy
monitoring

caly rok
Pr6by pobierac z drewna i drewnianego materialu opakowaniowego pochodz1cego z Portugalii (PT) i Hiszpanii (ES) pod
k4tem wystgpowania Bursaphelenchus xylophilus. Zawsze w przypadku wystgpowania objaw6w 2erowania i w
przypadku niespelnienia wymagaf w zakresie oznakowania
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iednostki organizacyine maiace mo2liwoSd pobrania wiecei ni2 I pr6by wskazane iest aby pobrah koleine pr6by

3
Woda i roSliny

Solonum
dulcamtru
monitoring

dwukrotny termin
poboru wody zostanie

podany przezCL

Monitoring wody pod k4tem wystgpowania Rolstonia solonocearum.

** 2ll2 lt6
lt2

U6
ID

lt6
2t4
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lt2

t/6
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* - zaklad przetw6rstwa ziemniak6w( 4 krotny pob6r), ** - oczyszczalnie 5ciek6w, *** - wody powierzchniowe
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Termin poboru
n16b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Miqdry-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Zagttt

4 Plantacje
nasienne

slonecznika

okres wegetacyjny Pr6by pobierad do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Plosmopara hslstedii tylko w przypadku
podejrzenia porazenia ( badanie roSlin z objawami). Badanie laboratoryjne w CL.

5. Truskawka
material

rozmnozeniowy termintzale2niony od
cyklu produkcyjnego

Pr6by pobierai pod kqtem wystgp owania Aphelenchoides besseyi, Phytophthoro fragarioe var.fragariae, Arubis mosaic
virus*, Raspberry ringspot virus*, Strawberry latent ringspot virus*,Strawberry mild yellow edge virus, Tomato block
ring virus*. (z materialow rozmnoleniowych maliny pobrat pr6by do badari w kierunku wystgpowania wirus1w
oznaczonych gwiazdkq)
-100% partii uprawianych material6w rozmnozeniowych

Jedn4 pr6bg pobran4 w kierunku wystgpowania Phytophthorafragariae var.fragariae Oddziai Krosno Odrzariskie
przeSle bezpoSrednio po pobraniu do CL.

Uzgodnit termin z producentami tak aby pob6r pr6b nastqpil z miesigcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanegct
t er m inu wy ko pyw an i a/ s pr z e d a2y s a dz on e k tr u s kqw e k

6 Truskawka
material

rozmnoZeniowy

termin uzalezniony od
cyklu produkcyjnego

Pr6by pobierad do badafl laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Xanthomonas fragariae w przypadku podejrzenia
wystgpowania. Badanie w CL

7 RoSliny
rodzaju Vitis

maj-pafldziemik Pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia wystgpowania Daktulosphaira vitifoliae (filoksera
winiec), w tym monitoringowo w winnicach.
Badanie w CL

8

Gleba
pr6by na zlecenie

/monitoring

marzec- kwiecieii

Pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w celu wykrycia i identyfikacji gatunk6w Globodera pallida i Globodera
rostochiensis z:

a)100% miejsc uprawy/skladowania sadzeniak6w ziemniaka i innych roSlin wskazanych w stosownym rozporzEdzeniu w
sprawie zw alczania m4tw ik6w,

b) 0,5% powierzchni p6l , na kt6rych uprawiane sqlprzeznaczonych pod uprawg ziemniak6w, inne niz sadzeniaki
( monitoring)

(poni2sze wartoici okreilaiq minimalnq powierzchnig wyra2onq w ha, z kt6rei naleiy pobrat prdby gleby)

6,3+1,1 4r0 5r7 3r5 5r8 l16 5r5 3,0 3,0 ,1 5rl 6r7
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c) inne roSliny( przeznaczone do sadzenia, inne niZ nasiona) - wymagaj4ce paszport6w roSlin i /lub regulowane w
przepisach nasiennych:
- badanie gleby/grunt6w/podlo2y

Ittielkoi| pr6by wp stosownepo rozporzgdzenia w sprqwie zwalczania matwik|w.

9

Gleba
monitoring marzec-kwiecieri

Pr6by pod k4tem wystgpowania Synchytrium endobioticum
a) pobra6 z tych samych p6l, z kt6rych pobiera sig pr6by do badari w kierunku Globodera pallida i Globodera
rostochiensis w ramach monitoringowego badania 0,5% powierzchni uprawy ziemniak6w innych ni2 sadzeniaki

(poni2sze wartoici okreilajq minimalnq powierzchnig wyraionq w ha, z ktdrej nale2y pobrai pr6by gleby)

6J+l,l 4,0 <1 3,5 5r8 1,6 5,5 3,0 3,0 ,1 5,1 611

b) w przypadku upraw odmian ziemniak6w nieodpornych lub o nieustalonej odpornoSci na grzyba- pobranie prob z 10oh
zidentyfikowanych p6l

10 Gleba/bulwy
ziemniaka
na zlecenie

Pr6by do badari w kierunku wystgpowaniaSynchytrium endobioticum
a) 1 0 0 % sadzen iaki ziemniaka:

- badanie gleby przed sadzeniem i kontrola bulw po zbiorach,
b) inne roSliny (przeznaczone do sadzenia, inne niz nasiona) - wymagaj4ce paszport6w roSlin i/lub regulowane w

przepisach nasiennych
- badanie gleby/grunt6w I podloff

1t
Gleba

pod plantacje
rozmno2eniowe

jesieni4 roku
poprzedzaj4cego

zalohenie plantacji lub w
roku zakladania plantacji

przed sadzeniem

Pr6by do badari pod kqtem wystgpowania Xiphinema spp. i Longidorus spp.
-100% p6l pod plantacje roznno2eniowe szk6lkarskiego materialu elitarnego
Rubus. Fragaria.
(kaidorazowo termin poboru pr6b i dostarczenia uzsodni| z lyL)

i kwalifikowanego z rodzaj6w Prunus,

t2

Nasiona
lucerny i roSlin

cebulowych
rodz. Allium,

cebula dymka i
inne roSliny podatne

wymagaj4ce
zaopatrzeniaw
paszport roSIin

po zbiorze aprzed
wydaniem paszport6w

roSlin

Badanie pod k4tem wystgpowania Ditylenchus dipsaci.
-100% partii nasion lucerny i roSlin cebulowych rodz. Allium produkowanych w kraju- dla wydania paszportu roSlin,

badanie materialu roSlinnego
-100o/o partii cebuli dymki dla wydania paszportu roSlin, badanie materialu roSlinnego
-100% partii innych ro5lin podatnych wymagaj qcych zaopatrzenia w paszport roSlin ale tylko w przypadku gdy w wyniku

pr zepr ow adzonej lustracj i istn i ej e podej rzenie
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13 Fasola
nasiona

od polowy wrzeSnia do
korica paZdziernika

(nasiona w obrocie -caly
rok)

Pr6by do badari pod kqtem wystgpowania Xanthomonas campestris pv.phaseoli
-100% partii nasion produkowanych w kraju, w celu wystawienia paszportu roSlin
- monitoringowo pr6by z 2 zidentyfikowanych partii nasion fasoli z innych paristw czlonkowskich UE- w

centrach./hurtowniach nasiennych ( nie pobierad nasion w sprzedazy detalicznej, ani z partii zaprawionych)
Badanie w CL
Wielkoit or6bv do badari stanowi - l0 000 szt. nasion

I I

t4 Lucerna
nasiona

calv rok Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Clavibucter micltiganensis ssp. insidiosus
-100% partii nasion produkowanych w kraju, w celu wystawienia paszportu roSlin
- monitoringowo pr6by z 2 zidentyftkowanych partii nasion lucerny sprowadzonych z innych pafstw czlonkowskich UE
Badanie w CL
lYielkoit prdby do badari stanowi- 50 g nasion z partii l0 ton

I I

15

Ro5liny rodzaj6w
igatunk6w*

sezon wegetacyjny

Pr6by do badari pod kqtem wystgpowania Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis,
-pobieranie pr6b do badari w przypadku podejrzenia wystgpowania (monitoring)
Badanie w CL

*roSliny rodzaj6w
Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Citrus., Corylus, Cornus, Crataegus Cotoneasler, Logerstroemia, Malus., Fagus, Platanus., Populus, Pyrus, Rosa, Salix,
Ulmus oraz gatunkow Aesculus hippocastaneum, Prunus laurocerasus

t6

Szk6lki roSlin
ozdobnych i

IeSnych
Viburnum,Camelia

Rhododendron
(na zlecenie )

inni zywiciele
d4b, magnolia,

kasztanowiec, cis

klon jawor...
monitoring

czerwlec-wrzeslen
Pr6by do badari pod k4tem wystgpowania Phytophthora ramorum
-100% miejsc produkcji ro5lin rodzaj ow Viburnum spp,, Camelia spp., Rhododendron spp.( opr6cz Rhododendron simsii)
wymagaj4cych zaopalrzenia w paszport roSlin

czerwiec

(w wyj4tkowej sytuacji
koniec sierpnia

i wrzesieri)

Zinnych gatunk6w lub rodzaj6w ( w pierwszej kolejnoSci podatnych i podejrzanych o pora2enie, ze wzglgdu na
niespecyficzne objawy chorobowe, nale2ry d42y( do pobrania takich pr6b, w kazdym miejscu produkcji/dystrybucji z roSlin
( d4b, magnolia, cis, kasztanowiec, klon wielkolistny....) bgd4cych Zywicielami Pltytopltthora ramorum
Monitoringiem obj4i jak najwigcej gatunk6w.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5* 5*
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*w Em I pr6bgjednostka oznaczona gwiazdk4 ptzekahe bezpoSrednio do CL.

t7 RoSliny rodzaiu
Prunus ( z

uwzglgdnieniem
czereSni, wiSni i
Prunus pumila
pobieranych na

zlecenie )

czerwlec
(w wyj4tkowej sytuacji

koniec sierpnia
i wrzesieri)

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Plum pox virus
-100% sady zraflnikowe, karkasy, mateczniki podkladek wegetatywnych (bez czeresni, wiSni i Prunus punila)

pr6by pobiera sig ( oddzielnie w ka2dym z w/w miejsc):
corocznie ze wszystkich roSlin z materialu kwalifikowanego i CAC nieznanego/niezbadanego pochodzenia, albo
a 1/3 roSlin materialu CAC znanego pochodzenia ( tak , aby w okresie 3 lat przebada6 wszystkie roSliny),
-osobno zkahdej roSliny lub w przypadku braku objaw6w chorobowych i 2erowania wektor6w dopuszcza sig
pr6by zbiorcze

-100% szk6lki drzew ikrzew6w, 100% plantacje podkladek generatywnych, 100% matecznikipodkladek wegetatywnych
czereSni, wiSni i Prunus pumila
pr6by pobiera sig ( oddzielnie w ka2dym z w/w miejsc)

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania PPV-100 oh szk6lek drzew i krzew6w :

pr6by pobiera sig corocznie z min. 0,5 % roSlin podatnych rosn4cych w I miejscu produkcji, ale nie najmniej niz z
liczby roSlin, potrzebnych do utworzenia 5 pr6b i nie wigcej ni2 do utworzenia 100 pr6b,
w pierwszej kolejnoSci z roSlin z objawami (osobne pr6by z kazdej takiej ro5liny),
a nastgpnie z roSlin bez objaw6w (tak aby pobrad l4cznie material do badari z min. 0,5 % roSlin),
(uwaga - w przypadku roSlin bezobjawowych dopuszcza sig pobieranie pr6b zbiorcrych, ale nalely d42yl aby
utworzone do badaf pr6by zbiorcze zawieraly czgsci roSlin z jednorodnego materialu - partii/odmiany, gatunku, kt6ry
mo2e byd zniszczony w przypadku pojedynczych lvykryc istosowania regulacji art. 16 ust.4a ustawy o ochronie
roSlin),

roSliny podatne z objawami pora2enia, w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji - osobne proby z ka2dej roSliny,

pr6bg do badari stanowi - l0 liici
(kt6re sq pobierane z ka2dego pojedynczo badanego drzewa, z r62nych jego stron lub po I liiciu z ka2dego innego
bezobjowowego drzewa wytypowanego do badari)
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18 RoSliny
podlegajace

paszportowaniu
w szk6lkach

np. jablori, grusza
glog, ognik, irg4

jarz4b, nieszpulka,
pigwowiec,

pigwa...

czerwlec
(w wyj4tkowej sytuacji

koniec sierpnia
i wrzesieri)

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Erwinia amylovoto

- 100% miejsc produkcji material6w rozmnozeniowych, dla kt6rych wyznaczono strefg buforow4
- 100% pozostalych miejsc produkcji material6w rozmnozeniowych, dla kt6rych nie wyznacza sig stref buforowych,

pobranie pr6b do badaf laboratoryjnych w przlpadku podejrzenia wystgpowania
Budunie ht CL
(uwaga: pr6by do badari w miejscach produkcji material6w rozmno2enio'wych pobiera sig wg wytycznych dot.
pr1bobrania, w przypadku pobrania pr6b z roilin dzikorosnqcych- pr6by pobiera sig oddzielnie dla posiadaczy tych roilin,
maksymalnie z 3 rodzaj6w, pobierajqc 10 cmfragmenty pgd6w bocznych z wierzcholkami ( bez liSci), jednq pr6bg stanowi
mal<s. I 00 fr agment6w pgd6w)

t9 Pomidor
nasiona

calv rok
Pr6by do badari pod kAtem wystgpowania Pepino mosaic vitus.

-100% partii nasion produkowanych w kraju przed wydaniem paszport6w ro5lin.
Badanie w CL.

20
RoSliny rodzaju
Pinus i gotunku

Pseudotsuga
menziesi

Pr6by monitoringowe do badaf w kierunku wystgpowania Gibberella circinala
'kaZda wyluszczarnia - pobranie jednej pr6by ( Oddzial Nowa 561)
, w przypadku zidentyfikowania nasion z innych pafstw - pobranie pr6by po konsultacji z CL
,pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia o porazenie
Badanie w CL

2t Nasiona,
rozsada

pomidora

caly rok Pr6by do badari nasion, rozsady w kierunku wystgpowania Clavibacter micltiganensis ssp.michigonensis
-100% partii nasion pomidora produkowanych w kraju- przed wydaniem paszportu roSlin
-100% partii rozsad pomidora- w przypadku podejrzenia o porazenie
- monitoringowo pr6by z 3 zidentyfrkowanych partii nasion pomidora sprowadzonych z innych pafistw czlonkowskich

UE w centrachAurtowniach nasiennych ( nie pobiera6 nasion w sprzedairy detalicznej)
Badanie w CL
Wielkoit pr6bki to l0 000 szt. nasion (ok.25g) dlawszystkich nasion
UILAGA: pr6ba pobrana na 2 oreanizmy- wielkoic pr1bki musi bvt sumq wielkoici pr1bek dla poszczeg1lnych

orgQnEmow

., I
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Lp Rodzaj
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1., Nasiona,
rozsada

pomidora,
rozsada papryki

(monitoring)

caly rok Monitoringowe pr6by do badari nasion, rozsady w kierunku wystgpowania Xanthomonos compestris pv.vesicolorio,
-50% partii nasion pomidora produkowanych w kraju- przed wydaniem paszportu roslin
-100% partii rozsad pomidora, papryki- w przypadku podejrzenia o pora2enie
-pr6by z 3 zidentyfikowanych partii nasion pomidora sprowadzonych z innych paristw czlonkowskich UE w
cenffach/hurtowniach nasiennych ( nie pobiera6 nasion w sprzedairy detalicznej)

Badanie w CL
Wielkoit pribki to I 0 000 szt. nqsion ( ok.25g);w przypadku upraw chronionych lub wysokiej klasy nasion
mieszaficowych, minimalna liczba nasion mo2e byt obni2ona do 2 000 sztuk.
ULI/AGA: pr6ba oobrqna na 2 organizmv- wielkoit pr6bki musi bvt sumq wielkoici pr\bek dla ooszczeg6lry)ch
otgqryizmdw

.,
I

23 Sadzeniaki
Ziemniaka
(monitoring)

po zbiorach
Pr6by do badarl w kierunku wystgpowania Meloidogynefall*r, Meloidogyne chitwoodi
- 100% partii elitarnego materialu sadzeniakowego ziemniaka (monitoring)
- 10 % partii sadzeniak6w ziemniaka kategorii kwalifikowane (monitoring)
(poni2sze wartoici okreilais minimalna iloit pr6b iaka naleiy oobrai )

20 2
(uwaga: na podstawie kontroli przeprowadzonych w ostatnich kilku latach nie wykryto w kraju obecnoSci tych nicieni,
dlatego te| mozemy uznac,2e spelniony zostal pierwszy warunek wymagafi dla sadzeniak6w ziemniaka ( pkt I 8.1 lit.e
zal1cznika 4 A II)
okreSlony powy2ej system badah ma na celu potwierdzenie nieobecnoSci guzaka emerykariskiego i guzaka holenderskiego
w Polsce)

24 Sadzeniaki
ziemniaka

(monitoring)

przy poborze pr6b na
wirusy jakoSciowe

Monitoringowe pr6by do badari w kierunku wystgpowania PSTVt.
R6wnoczesne badanie pr6b pobranych na wirusy jakoSciowe z:
-50% partii materialu kategorii przedbazowy i bazowy
-20o/o partii sadzeniak6w kate gori i kwal i fi kowane

6 I

Z powyiszych material6w listg pr6b do pobrania ustala WIORiN.
Badanie w WL Poznari
Malerial do pr6b stanowiq bulwy pobrane do oceny weryfikacyjnej, w trakcie oceny materialu siewnego
- 100% partii sadzeniak6w ziemniaka w Hodowli Zamarte i producent6w sadzeniakdw na wniosek Hodowli Zamarte

( kontrahent6w Hodowli Zamarte)
-100% partii roSlin podejrzanych o porazenie ( badanie roSlin z objawami)
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\Yschorva Zielona
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ii,agait

,< Ziemniaki
towarowe

(monitoring)

termin uzgodniony z CL
Monitoringowe pr6by do badan w kierunku wystgpowania PSTVI.

- pr6by z2 gospodarstw , z 2 partii w kazdym gospodarstwie ( w pierwszej kolejnoSci zpartii spokrewnionych klonalnie z

oartiami ..Sledzonvm i" nD. Dozostawionvmi na tzw. samozaopatrzenie)

2 2

-gospodarstwa, w kt6rych wysadzono ziemniaki wyprodukowane w 2016 roku przez Hodowlg Zamarte ( lub kontrahent6w
Hodowli Zamarte)- w dw6ch gospodarstwach zidentyfikowanych w WIORiN- pr6by z I panii w ka2dym gospodarstwie

I 1

2 proby z ziemniak6w towarowych ( liScie pobrane z upraw w czasie wegetacji)

2

Pr6bg do badanw przypadku plantacji towarowych stanowi 100 liici pobranychw okresie wegetacji ze 100 rollin na
powierzchni I ha albo bulwy pobrqne po zbiorach do badari w tym kierunku lub badari pod katem innych organizmdw

26 Sadzeniaki
ziemniaka

po zbiorach Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Cluvibacter micltiganensis ssp.sepedonicus, Ralstonia solanacearum,
Dity lenchas destructo r
-100% partii sadzeniak6w ziemniaka

11
Ziemniaki inne
ni2 sadzeniaki
uprawiane w gosp.

produkuj4cych
ziemniaki sadzeniaki

po zbiorach Pr6by do badari pod k4tem wystepowanie Clavibscter michiganensis ssp,sepedonicus, Ralstonis solanacearum
-100% partii ziemniak6w innych niz sadzeniaki uprawianych w gospodarstwach produkuj4cych sadzeniaki ziemniaka

28 Ziemniaki inne
ni2 sadzeniaki

monitoring

po zbiorach Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Clavibocter micltiganensis ssp.sepedonicus, Rolstonia solunoceurum

Pob6r pr6b bulw u l0 oh zarejestrowanych producent6w ziemniaka na terenie dzialaniajednostki organizacyjnej.

29 Ziemniaki
monitoring

marzec-czerwlec

Pr6by do badaf pod k4tem wystgpowania Ralslonia solanscearum i Clavibacter michigonensis ssp.sepedonicas. Bulw
ziemniak6w konsumpcyjnych pochodz1cych z kraj6w UE lub kraj6w trzecich (wskazane pobieranie ziemniak6w

pochodz4cych z Egiptu -EG).W protokole podad producenta, dystrybutora i inne cechy towaru np.nr partii.

IEG lUE IUE IUE IUE lUE IUE IEG IUE IUE IEC IUE
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
p16b

Gorz6w I Krosno
wrr<p. I Odrz.

Lubsko Migdzy-
lzecz

Nowa 56l I Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swieho-
dzin

Wscholva Zielona
G6ra

Zagair

30
Sadzeniaki
ziemniaka
monitoring

wiosn4 przed
wysadzeniem

Pobieranie pr6b bulw do badari w kierunku wystgpowania Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, Rnlstonio
solanaceorum zidentyfikowanych partii ziemniak6w przeznaczonych do sadzenia pochodz4cych z innych paflstw, w

szczeg6lnoSci wszystkich zidentyfikowanych partii pochodz4cych z Holandii.
Kontrolami obiqt gl1wnie gospodarstwa prowadzqce uprawg sadzeniak6w ziemniaka jak i gospodarslwa, kt6re w nasze.j

ocenie mogg u2\rytat do nasadzen sadzeniaki ziemniaka z innvch Dafistw.

3l
R62e, anturium,

pelargonie
monitoring

caly rok
Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Ralstonia solanacearum, w gospodarstwach w kt6rych jako material
wyjSciowy/mateczny uZyto material pochodzqcy z Holandii, Niemiec lub palistw afrykariskich, w kt6rych wystgpuje
bakteria.
W gospodarstwach takich obowi4zkowe pobranie pr6b:
- min. I raz w roku- pr6by z l|Yo partii roSlin bezobjawowych oraz
- wody uZywanej do podlewaniazzagrolonych zbiomik6w wodnych w kaZdym mieiscu produkcii

32 RoSliny
monitoring

pochodz4ce z kraj6w
UE

caty rok

Pr6by do badari pochodz1ce z partii roSlin lub produkt6w roSlinnych, w szczegblnoSci material6w rozmnozeniowych
najlepiej przed jego wysadzeniem, pobieranie pod k4tem organizm6w kwarantannowych, kt6re mogq wystEpii na danym

materiale. W protokole podai producenta i inne cechy towaru np. nr partii

I ) I I 1 2 I I I 1 ) I

np. pr6by zmaterialow sluz4cych do zalo2enia plantacii rozmno2eniowych truskawek itd.

33 Miejsca
produkcji

materia16w
rozmnoZeniowych

z rodzaju
\trus i Cydonia

lub ich
bezpoSred nie
sqsiedztwo
(monitoring)

zgodnie z terminem
ustalanym przezCL

Monitoringowe pr6by do badari z roSlin rodz. Pyrus i Cydonia pod k4tem wystgpowani a PeM decline MLO (Candidatus
phytoplasma pyri)
pr6by pobiera sig w pierwszej kolejnoSci z roslin z objawami choroby, a w przypadku ich braku z roslin bez objaw6w ;

pr6b9 do badari stanowi4 4 najmlodsze jednoroczne pgdy pozbawione liSci, o dlugoSci l5-30 cm (materialy do badari s4
pobierane z r62nych stron pojedynczo badanego drzewa lub po I pgdzie z kaadego innego bezobjawowego drzewa
wytypowanego do badafi)

Badanie w CL

5

str. 9



Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
p16b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz,

Lubsko Mi9dry-
fzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Sw icbo-
dzin

Wschowa Zielona
G6rr

Tagair

34 RoSliny z
rodzaju Malus

zgodnie z terminem
ustalanym przezCL

Pr6by do badari roSlin rodz. Mqlus pod kqtem wystgpowaniaApple proliferution MLO
a) 100% sady zramikowe, 100% karkasy

pr6bypobierasig(oddzielniewkazdymzilwmiejsc)corocznie-z116roSlin(takabywokresie6latprzebada(
wszystkie roSliny ) , osobno zkahdej roSliny lub w przypadku braku objaw6w chorobowych i zerowania wektor6w
dopuszcza sig pr6by zbiorcze,

b) 100% mateczniki podkladek wegetatywnych
pr6by pobiera sig corocznie - z okolo 1/6 wydzielonej czg5ci nasadzefl roSlin matecmych (w formie kwatery, rzgdu
lub typy podkladki), tak, aby w okresie 6latprzebadai wszystkie wydzielone czgSci nasadzefi,
zkahdej wydzielonej czgSci pobiera sig do badafi pr6by zbiorcze z min. 0,5 % roSlin podatnych -matecznych, ale nie
mniej niZ zliczby roSlin, potrzebnych do utworzenia 5 pr6b,
w pierwszej kolejnoSci pr6by pobiera sig z ro$lin z objawami chorobowymi lub 2erowania wektor6w ( osobne pr6by
zka2dej takiej roSliny), a nastgpnie z roSlin bez objaw6w ( tak, aby pobrai lqcznie material do badari zmin.0,5o/o
roSlin)

c) 100% szk6lek drzew i krzew6w, plantacji podkladek generatywnych
pr6by pobiera sig (oddzielnie w kazdym z w/w miejsc) w przypadku wystgpowania objaw6w chorobowych lub
zerowania wektor6w:
z min. 0,5 % roSlin podatnych rosn4cych w 1 miejscu produkcji, ale nie mniej ni2 zliczby roSlin, potrzebnych do
utworzenia 5 pr6b i nie wigcej niz z 500 roSlin,
w pierwszej kolejnoSci z roSlin z objawami (osobne pr6by z kazdej takiej roSliny), a nastgpnie z roSlin bez objaw6w
(tak aby pobrad l4cmie material do badari z min. 0,5 7o roSlin),
(uwasa - w przypadku ro5lin bezobjawowych dopuszcza sig pobieranie pr6b zbiorczych, ale nale?y d42yc, aby
utworzone do badari pr6by zbiorcze zawieraly czgSci roSlin z jednorodnego materialu - partii/odmiany, gatunku, kt6ry
mo2e byd miszczony w przypadku pojedynczych wykryi i stosowania regulacji art. 16 ust. 4a ustawy o ochronie
roSlin),

d) sady nasienne, drzewa w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji (monitoring)- pr6by w przypadku wyst4pienia
objaw6w, osobne pr6by zkazdej roSliny

e) sady owocujqce (monitoring) w pierwszej kolejno6ci zdrzew z objawami poralenia, a w przypadku ich braku- z drzew
bez objaw6w ( pora2enie utajone)

prdby do badari stqnowiq 4 najmlodsze jednoroczne pg$t pozba,vione liici. o dlugoici kilkunastu cm (materialy do badari
sq pobierane z r62nych stron pojedynczo badanego drzewa lub po I pgdzie z kaidego innego bezobjcnuowego drzewa
wytypowanego do badari

Pr6by z sad6w owocuj4cych pobiorq poni2ej wymienione jednostki organizacyjne. Badanie w CL

3 2
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
n16b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Mi9dry-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa T,ielona
G6re

Zagair

35
Ziemniaki i
inne roSliny
(monitoring)

caly rok Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Epitrix sp.- monitoring.

- pobieranie pr6b (czgSci zielonych roSlin/bulw,rkorzeni /gleby) do badaf laboratoryjnych w przypadku podejrzenia
wystgpowania szkodnika zrodzaju Epitrix sp.

Badanie w CL

36
Miejsca

produkcji
materia16w

rozmno2eniowych
ro5lin z rodzaju

Prunus
lub ich

bezpoSrednie
sqsiedztwo
(w pierwszej
kolejnoSci

brzoskwinia, morela
Sliwa)

zgodnie z terminem
ustalanym przezCL

Pr6by do badafi w kierunku wystgpowaniaApilcot chlorotic leafroll MLO( Candidatus phytoplasma prunorum).
- pr6by pobiera sig z roSlin z objawami choroby(monitoring)
- a w przypadku ich braku takZe monitoringowo z roSlin bez objaw6w porazenia.
Pr6bg do badari stanowiq 4 najmlodsze pgdy pozbawione li:ici o dlugoici l5-30 cm ( materialy do badari sq pobierane z
r62nych stron pojedynczego drzewa lub po I pgdzie z ka2dego innego bezobjawowego drzewa Wtypowqnego do badail.
Badanie w CL.

5

31 RoSliny rodzaju
Dendranthema

w zale2noSci od cyklu
produkcyjnego

Badanie pr6bek roSlin rodzaju Dendranthema w kierunku wystgpowania Chrysanthemum stunt viroid

- | 00% m iej sc produkcj i materi al6w rozmnozen i owych

badanie roSlin, z kt6rych pobierane s4 materialy do dalszych namnozeri ( tj. z karp roSlin matecznych) - min lraz przed
rozpoczgciem pozyskiwania material6w ( sadzonek)

uwaga:

material do pr6b pobiera sig: osobno zkahdej partii roSlin lub w przypadku du2ej liczby roSlin/partii i braku objaw6w
dopuszcza sig pobranie pr6b zbiorczych z kaZdej .jednostki produkc),jnej" (kt6r4 moze stanowic: szklarnia, tunel foliowy,
kwatera, st6l wegetacyjny, kilka partii o tym samym pochodzeniu roSlin wyjSciowych, itp - wydzielonej z uwzglgdnieniem
ryzyka fitosanitarnego i ewentualnego postgpowania kwarantannowego);

wielkoSd .iednostki produkcyjnej" - max 20.000 sztuk roSlin, z kt6rych pobiera sig probg o wielkoSci okreSlonej w
inshukcji dot. pr6bobrania w czgSci odnosz4cej sig do pobierania pr6b z materialu do rozmnaaania wegetatywnego;

pr6bg stanowiq liicie lub fragmenty roilin z liitmi, pobrane po I szt. z ka2dej roiliny wytypowanej do pobrania pr6b
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
p16b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdry-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
Gdra

Zaga6

38 RoSliny
przeznaczone do

sadzenia
rodzaju

Dendrantltema
oraz Solsnum
lycopersicum

w zale2noSci od cyklu
produkcyjnego

Badanie pr6bek roSlin rodzaju Dendrathema oraz Solanum lycopersicum w kierunku wystQpowania Tomuto spotted wilt
virus
-100% miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych (sadzonek) roSlin rodzaju Dentranthema
w kazdym miejscu pobrac min. 5 pr6b,

ofaz
roSliny przeznaczone do sadzenia ( sadzonki) - Solanum lycopersicum
- monitoringowe pobranie min. 3 pr6b . Miejsce badania/przeslania pr6b zostanie podqne w terminie p6inieiszvm.

2 I

atakae
-100% partii roSlin podejrzanych o porazenie ( badanie roSlin z objawami)

pr6bg do badari stanowi l0 liici, pobranych po I szt. z I0 roilin wytypowanych do pobrania prdb, z czgici irodkowej
roiliny,
je1eli stwierdza sig wystgpowanie objaw6w chorobowych, to roilina w caloici wchodzi w sklad pr6by
(stanowiqc 1/10 pr6by)

39 RoSliny z
rodzaju

Actinidia

caly rok
Pr6by do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Pseudomonas syringae pv.uctinidiae pobiera sig w przypadku
podejrzenia wystgpowania
( do badan pobiera sig czgSci roSlin z widocznymi objawami)
Badanie w CL

40 RoSliny
okreSlone w

przepisach UE -
podatne/Zywicie

lskie dla
Xyllella

fastidiosa
(monitoring)

caly rok
Pr6by do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Xyllela fostidiosa
monitoringowo:
a) w miejscach produkcji material6w rozmnozeniow)ich:
-zroSlinpodatnych* niewykazuj4cychobjaw6wporazenia,pochodz4cychzwyznaczonychobszar6wnaterytoriumUE

lub pafstw frzecich, gdzie notowano wykrycia bakterii
- z ro5lin podatnych ** niewykazuj4cych objaw6w porazenia, pochodz4cych z obszar6w UE, innych niZwy\ei

wskazane

1** lr. 1x*
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
nr6b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdry-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielont
G6ra

Zagtit

b) w centrach dystrybucji:
- z roSlin podatnych * niewykazuj4cych objaw6w pora2enia, pochodz4cych zwyznaczonych obszar6w na terytorium UE

lub paristw trzecich, gdzie notowano wykrycia bakterii
- z roSlin podatnych** niewykazuj4cych objaw6w porazenia, pochodz4cych z obszar6w UE, innych nilwy2ej

wskazanych

1* l** li(
c) w przypadku podejrzenia wystgpowania bakterii
- w orzvoadku niezidentvfikowania roflin oocltodzqcvch z wvznaczonvch obsz.ardw IlE lub pafistw trzeciclt , sdzie

notowano bakterie naleLy oobrot prdbv z materialu inneso pochodzenia
- w przypadku roilin niewskazujqcych objaw6w pora2enia - pobieranie pr6b naleiy ukierunkowat na
gatunki/rodzaje: Acer, Prunus, Coffea, Nerium oleander,Quercus, Polygala myrtifolia)

Badanie w CL * - pr6ba z roilin podatnvch ** - pr6ba z roilin 2vwicielskich

4t
RoSliny,

produkty
roSlinne

i przedmioty

caty rok Pobieranie innych pr6b roSlin, produkt6w ro5linnych i przedmiot6w na zlecenie.

42
RoSIiny,

produkty
roSlinne

i przedmiotv

caly rok
Pobieranie innych prrib w przypadku podejrzenia wystApienia innych organizm6w,

podlegaj4cych unijnym i krajowym regulacjom fitosanitarnym orarzw ramach poszukiwania
nowych zagroi,efilorganizm6w dotychczas nie notowanych w kraju/wojew6dztwie.

UWAGA:
Niezaleini€ od zesad okre,ilonych w powyrszym opracowaniu pr6by pobi€ra siQ zawsze w przypadku podejrzenia o wystqpienie organizm6w
kwarantanno$ych/r€gulowarych' prowsdzenia Sl€dzei, przeprowadzrDia kontroli eksportowej ( zgodni€ z wymagariami kraju przeznaczenia/tranzytu) oraz w
przypadku kontroli nTkonaria obowi{zk6w zwalczajqcych okre.{lonych w decyzjach administracyjnych lub aktach prawtrych,
W przypadkach rie wskaranych w tabeli pr6by pobiera sie zgodnie z innymi whScirvymi *ltycznymi GIORiN lub WIORiN.
W kaidvm przvpadku pobierrnis titw. rrr6b zbiorczych - ilformrcia o on6bach zbiorczvch musi bv6 zrmieszczons w protokole pobrania pr6b.

Sporz4dzil: Witold Mysiuga
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