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Plan pracy na 2017 rok

z zakresu nadzoru fitosanitarnego

Uwaga - szczegdlowy zakres kontroli wybranych organizmdw szkodliwych okreilono w
punkcie 7 niniejszych wytycznych oraz planie poboru prtib na rok 2017; w odniesieniu do

zadafi, dlo ktdrych nie zostaly okreSlone wskainiki liczbowe, stosuje sig zakres kontroli
wskazan! w odrgbnych wytycznych Gldwnego Inspektora.

1. Przeprowadzanie kontroli fitosanitarnych:

1) pod k4tem wystgpowania organizm6w kwarantannowych i innych podlegaj4cych

regulacjom fitosanitarnyfr, z uwzglEdnieniem:

- biologii badanego organizmu i termin6w, w kt6rych widoczne sq najbardziej

charakterystyczne objawy jego wystgpowania i istnieje najwigksze

prawdopodobieristwo jego wykrycia, przy zastosowaniu odpowiednich metod

badawczych,

- gatunku i rodzaju roSliny/produktu roSlinnego/przedmiotu,

- rodzaju kontrolowanej dzialalnoSci (np. uprawa, wytwarzanie, przetw6rstwo,

dystrybucja),

- przeznaczenia badanego materialu roSlinnego (obr6t na terenie UE, do stref
chronionych UE, przemieszczanie ziemniak6w konsumpcyjnych i przemyslowych,

monitoring krajowy),
2) w celu kontroli spelnienia specjalnych wymagari zdrowotnoSci, okreSlonych w

przepisach prawa i zaopatrzenia roSlin w paszporty roSlin, oznakowania i
zafwiadczenia;

3) w zakresie oceny zdrowotnoSci material6w roSlinnych przeznaczonych na eksport
i reeksport do paristw trzecich, zgodnie z wymaganiami kraju przeznaczenia lub
tranzytu;

4) w ramach nadzoru nad pracami naukowo badawczymi z wykorzystaniem
organizm6w kwarantannowych, roSlin, produkt6w roSlinnych lub przedmiot6w
pora2onych przez organizmy kwarantannowe lub niespelniaj4cych wymagari
zdrowotnoSciowych, lub zakazanych do wprowadzania na terytorium Polski - kontrola
podmiot6w, kt6re uzyskaly zgodg Gl6wnego Inspektora na prowadzenie prac, wg
wytycznych i zapis6w decyzji GIORiN;

5) roSlin, produkt6w roSlinnych i przedmiot6w, wprowadzanych z paristw trzecich na
terytorium Unii Europejskiej, bezpoSrednio przez granicg polsk4:

a) dla kt6rych zostal okreSlony obowi4zek przeprowadzxtia granicznej kontroli
fitosanitamej,



6)

b) nie objgtych obowi4zkiem poddawania ich granicznej kontroli fitosanitarnej

-wramach monitoringu, La poziomie nie nilszym niz 10 % przesylek

wprowadzanych w danym punkcie wwozu, i dodatkowo wg zasad okreSlonych

w odrgbnych pismach GIORiN,
otaz

c) ocena stanu fitosanitamego terenu przejicia granicznego i ich bezpoSredniego

otoczenia;

pod k4tem prawidlowoSci przemieszczania i zdrowotnoSci roSlin i produkt6w

roSlinnych na terenie kraju oraz dolz innych pafrstw czlonkowskich UE:

a) w zakresie: wprowadzania do obrotu material6w roSlinnych przez zarejestrowane

podmioty, zaopafizenia przesylek roSlinnych w paszporty roSlin, oznakowania

i zalwiadczenia oraz wystgpowania or ganizm6w kwarantannowych,

b) w miejscach, w ktorych prowadzony jest obr6t - gieldy, centra handlowe,

hurtownie, targowiska, dui2e sklepy (niezaleznie od kontroli ziemniak6w pod

k4tem bakteriozy pierScieniowej ziemniaka) - l-2 kontrole ka2dego miejsca w
roku; w przypadku znacznel liczby takich podmiot6w kontrolami powinny by6

obowi4zkowo objgte podmioty prowadz4ce najwigkszy obrot lub obr6t roSlinami o

naj wi gkszy m zagr o2eniu fi to sanitamym,

c) w odniesieniu do towar6w pochodz4cych z innych paristw czlonkowskich

Wsp6lnoty naleZy d4zy(, (niezaleznie od kontroli ziemniak6w) do przebadania ok.

l0 oh przywoZonych (zidentyfikowanych) partii roSlin lub produkt6w roSlinnych,

w szczeg6lnoSci materialu rozmnozeniowego, najlepiej przedjego wysadzeniem,

lecznie mniej niz l0 partii na terenie kazdego wojew6dztwa,

d) kontrola ostatecznych nabywc6w roSlin, produkt6w roSlinnych lub przedmiot6w,

kt6re w trakcie obrotu powinny byd zaopatrzone w paszport roSlin - w kaZdym

wojew6dztwie co najmniej 30 niezarejestrowanych podmiot6w zajmuj4cych sig

profesjonalnie produkcj4 roSlin - produkt6w finalnych przeznaczonych na

sprzedal
(np. do konsumpcji), wyypowanych przede wszystkim spoSr6d producent6w

roSlin zrodz. Malus, Prunus, Pyrus, Rubus, Fragaria, Dendrathema, Dianthus

oraz ozdobnych roSlin cebulowych, warzyw i roSlin leSnych przeznaczonych do

nasadzef leSnych;

pod kqtem organizm6w niekwarantannowych:

a) w zwiqzku z prowadzeniem obserwacji, rejestracji i sygnalizacji zabieg6w

- wg zakresu okreSlonego przez wojew6dzkiego inspektora na podst. zarz4dzenia

Gl6wnego Inspektora,

b) napotrzeby:

- wynikaj4ce z eksportu zb62 - w tym ukierunkowany monitoring plantacji zb6z

pod kqtem Snieci (Tilletia caries, Tilletia controversa) oraz glowni liSciowej

pszenicy (Urocistis agropyri), oraz

- realizacji porozumienia w zakresie zapewnienia bezpieczetistwa produkcji

pierwotnej ZywnoSci pochodzenia roSlinnego upraw pod k4tem patogen6w

wytwarzaj4cych mykotoksyny - ukierunkowany monitoring plantacji zb6z pod

7)



k4tem sporyszu zboZ i traw (Claviceps purpurea) oraz fuzariozy klos6w zb6z
(Fusarium spp.)

monitoring zboZ nale?y prowadzii w oparciu o metodyki opracowane przez
IOR-PIB - l4cznie na 10 plantacjach zboZ 2ywicielskich w kaZdym oddziale
wiorin,

- zwiqzane z eksportem towar6w roSlinnych - pod k4tem obecnoSci Ceratitis
capitata, kontrola wystgpowania organizmu z u\ciem pulapek feromonowych
na terenie wojew6daw zachodnich i poludniowo-zachodnich (woj.
zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnoSl4skie, opolskie), pulapki
rozmieszczone w sadach owocowych, szczegolnie mniej intensywnie
chronionych, min. w 5 lokalizacjach w wojew6drwie,
(zakup pulapek przez GIORilrt);

8) z uwzglgdnieniem w trakcie kuzdej kontroli tak2e organizm6w szkodliwych
dotychczas nie notowanych w kraju/wojew6dztwie (r6wnie2 niekwarantannowych);

9) z bezwzglgdnym pobieraniem pr6b do badafr laboratoryjnych w przypadku
podejrzenia wystqpienia organizm6w kwarantannowych i innych podlegajEcych

regulacjom fitosanitamym w UE lub paristw importujqcych lub organizm6w
szkodliwych dotychczas nie notowanych w kraju/woj ew6dawie;

lO)niezwloczne notyfikowanie do Gl6wnego Inspektoratu wszystkich przypadk6w
stwierdzonych nieprawidlowo6ci.

2. Ukierunkowanie kontroli fitosanitarnych na nastgpujqce organizmy szkodliwe:

1) bakterie Rolstonia solanacearum (piorytetowo) i Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus:

a) zakres kontroli powinien by6 zgodny z przyjEtymi programami kontroli i
zwalczaria bakterii,

b) urzgdowe dzialania monitoringowe naleZy w pierwszej kolejnoSci ukierunkowa1 na
ziemniaki przeznaczone przez producent6w do nasadzeri wlasnych w tym samym
miejscu produkcji (tzw. samozaopatrzenie) i na producent6w, kt6rzy wyprowadzaj4
ziemniaki z gospodarstwa,

c) w kontroli naleLy uwzglgdnia6 ziemniaki pochodz4ce z innych pafistw,
w szczeg6lnoSci przeznaczone do sadzenia, w miarg moZliwoSci I0%
zidentyfikowanych partii, w tym - w szczeg6lnoSci wszystkie zidentyfikowane
partie pochodzEce z Holandii, a w przypadku ziemniak6w konsumpcyjnych
pochodzqcych

z Egiptu, kontrola co najmniej 3 partii w kazdym wojew6dztwie,
d) wszystkie pr6by bulw ziemniak6w, za wyj4tkiem przypadk6w, wskazanych

w wytycznych dot. kontroli i zwalczania bakterii, powinny by6 r6wnolegle badane
w kierunku wystEpowania obu bakterii,

e) wl4czenie do program6w kontroli - plantacji innych roSlin Zywicielskich bakterii
Ralstonia solanacearum - 162, anturium i pelargonii, pochodzqcych z Holandii,
Niemiec lub paristw afrykariskich, w kt6rych wystgpuje bakteria:



- kontrola wizualna roSlin Zywicielskich w miejscu produkcji - w okresach

kwartalnych,

- obowi4zkowe pobranie pr6b:

min. I raz w roku - proby z 10 o/o partii roSlin bezobjawo!\rych i wody uzywanej

do podlewanra/zagrohonych zbiornik6w wodnych w ka2dym miejscu produkcji,
orazw kaZdym przypadku podejrzenia poruZeniry,

2) Bursaphelenchus xylophilus, Anaplophora chinensis (Anoplophora malasiaca)

i Anoplophora glabripennis, XyIeIIa fastidiosa:
zakres kontroli powinien by6 zgodny ze wskazanym w tabeli | (zal1czniku nr 1 do

wytycznych),

otaz

w przypadku Anaplophorq sp. - kontrola wystgpowania organizmu zu?yciem pulapek

feromonowych, rozmieszczonych gl6wnie w s4siedztwie miejsc produkcji i centr6w

dystrybucji roSlin podatnych oraz miejsc, w kt6rych mog4 znajdowa6 sig towary
importowane z Chin (kt6rym towarzyszq DMO), min. w 10 lokalizacjach

w wojew6ddwie,
(zakup pulapek przez GIOR|N,

3) inne organizmy szkodliwe podlegajqce unijnym regulacjom fitosanitarnym
i sprawozdawczoSci;

4) organizmy szkodliwe dla roSlin, uznane za mogEce stanowid istotne zagrohenie w UE
(tzw. nowe zagroZenia) - kontrolowane na podstawie programu "Surv€/",
zatwierdzotego przez Komisjg Europejskq dla Polski.

3. Nadz6r nad podmiotami:
1) zarejestrowanymi z uwagi na regulacje UE, ze zwroceniem uwagi m.in. na:

- prowadzenie odpowiedniej ewidencji produkcji i obrotu materialem roSlinnym

(uprawy, nabycia, zbycia, przechowywania),

- prawidlowe zaopatrywanie roSlin, produkt6w roSlinnych i przedmiot6w w
paszporty ro Sl in, odpowi ednie oznakowania lub zaSwiadczenia,

- posiadanie dokument6w potwierdzaj4cych pochodzenie material6w roSlinnych

sto sowanych do nasadzeri lub pozyskiwania material6w rozmno Zeniach,

- oceng zdrowotnoSci uprawianych/wytwarzanycUprzechowywanych material6w

roSlinnych podlegaj4cych regulacjom fitosanitarnym, z uwzglgdnieniem

ustawowych wymagari zdrowotnoSciowych dla tych material6w roSlinnych,

- wydawanie paszport6w roSlin,

- kontrolg podmiot6w upowaZnionych do wydawania paszport6w roSlin;

2) zarejestrowanymi z uwagi na importowe wymaganie fitosanitarne patistw, do kt6rych

planowany jest eksport roSlin/produkt6w roSlinnych/przedmiot6w, m.in. ze

zwr6ceniem uwagi odpowiednio na:

- prowadzenie odpowiedniej ewidencji zabieg6w (sanitamych, Srodkami ochrony

roSlin, itp.) wymaganych i stosowanych w tych miejscach,

- realizacjE zalecefi pokontrolnych,



4.

posiadanie dokument6w potwierdzaj4cych pochodzenie/miejsce produkcji

material6w roSl innych przeznaczonych na eksport,

prawidlowe opakowania i ich oznakowanie.

Nadz6r nad prawidlowoSci4 udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonych na

realizacjE zadanprzy zwalczanit organizm6w szkodliwych - wnikliwaanaliza skladanych

wniosk6w i zal4czanej dokumentacji, w zakresie zasadnoSci udzielenia dotacji i
potwierdzenia spelnienia wymagari okreSlonych w stosownym rozporz4dzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia dla podmiotow dzialajEcych w sektorze produkcji i obrotu materialami
roSlinnymi podlegaj4cymi regulacjom fitosanitarnym, ze szczegolnym uwzglgdnieniem:

- zagro2enia powodowanego przez:

bakterie Ralstonia solanaceorum i Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

oraz inne nowo wykrywane organizmy szkodliwe (wg zaistnialych potrzeb),

- wymagan zwi1zanych z przemieszczaniem polskich ziemniak6w do innych paristw

czlonkowskich Unii Europej skiej,

- zamieszczania informacji dla podmiot6w, np. w formie komunikat6w, ulotek na

stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych wszystkich jednostek PIORiN
oraz w innych miejscach, dostgpnych dla zainteresowanych podmiot6w (urzgdy gmin,
o5rodki doradztwa rolniczego, itp.).

Szkolenia inspektor6w, realizuj1cych bezpoSrednio zadania nadzoru fitosanitarnego,

w zakresie wiedzy merytorycznej, przepis6w kodeksu postgpowania administracyjnego

i innych stosownych przepis6w prawnych - przede wszystkim w formie warsztat6w, z
analizq konkretnych sytuacj i ( ako,,studium przypadku").

7. Prowadzenie kontroli lustracji
( kwarantannowych/ regulowanych ).

wystgpowania organizm6w szkodliwych

Szczegdlovw zakres lustrscii wvsteoohtania wvbranvch oreanizmdw szkodliwvch.

l) Anoplophora chinensis (Anoplophora malasiaca), Anoplophora glabripennis
Lustracje wizualne roSlin podatnych na portzenie, przeznaczonych do sadzenia,
innych ni2 nasiona (z czgicianti zdrewnialymi i takze w formie bonsai ) rodzaj6w:
Acer, Alnus, Betula, Carpinus, citrus, corylus, Cornus, Crataegus, Cotoneaster,
Lagerstroemia, Malus, Fagus, Platanus, Populus, Pyrus, Roso, salix, (Jlmus oraz
gatunku ,4 e s c ul u s hipp o c as t ane um i P r unu s I aur o c e r asus

100 % zarejestrowanych miejsc produkcji - roSliny podatne
100% zarejestrowane centra dystrybucji - roSliny podatne

Skupiska roSlin podatnych. na obszarach. na kt6rych znajduj4 sigi

- zabJady, do kt6rych dostarczane s4 towary z Chin ( np. typu kamief, kostka,
taSmy metalowe) transportowane na paletach, w skrzyniach lub kontenerach
drewnianych, zawierajqcych drewno wySci6lkowe okorowane lub nie,

5.

6.



2)

wy'typowa6 takie skupiska drzew liSciastych wok6l min. I wigkszego

zakladu, w kaidej jednostce organizacyjnej

- porty i lotniska ,,cargo", gdzie odbywa siQ wyladunek towar6w
importowanych z Chin, na paletach, w skrzyniach lub kontenerach

drewnianych, zawieruj4cych drewno wySci6lkowane okorowane lub nie

- parki, skwery, obszary leSne, wyznaczyO co najmniej 3 skupiska roSlin

podatnych, w kazdej jednostce organizacyjnej i przeprowadzic minimum 1

kontrolg, w kaZdym takim stanowisku

Lustracje w w/w miejscach obejmuj4 wszystkie roSliny podatne, tak2e inne

niz te, kt6re wym agaj4 paszport6w roSlin

Apple prolderation MLO (Phytoplasma mali) - (sprawca prohferacji jabloni)
Lustracje wizualne roSlin rodzaju Malus

100 % sady zralnikowe, karkasy, mateczniki podkladek wegetatywnych,

plantacje podkladek generatywnych, szk6lki roSlin do nasadzeri - coroczne

lustracje

100% roSliny podatne w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji-
coroczne lustracje

1-2 sady nasienne w kazdej jednostce organizacyjnej ( je2eli dostgpne) -
coroczne lustracje

sady owocujqce ( nie mniej niZ lustracje 3 sad6w, w kazdej jednostce

organizacyjnej)

Apricot chlorotic leafroll MLO (Candidatus phytoplasma prunorum) - (sprowca

c h lo ro tyczne go lifl c io zw oj u mo re li)
Lustracje wizualne roSlin rodzaju Prunus

I 00% miej sc produkcj i material6w r o zmnoheniowych

100% roSlin podatnych w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji

Bursaphelenchus xylophilus - wggorek sosnowiec ( sprawca zamierania sosny)

Lustracje wizualne roSlin iglastych, drewna okr4glego i przetartego, materialu

opakowaniowego, zrgbk6w, wi6r6w, zrzynkow, odpad6w otrzymanych z takiego

drewna

drzewostany

w pierwszej kolejnoSci stanowiska, na kt6rych obserwuje siE drzewa z

objawami wigdnigcia, zasychania i zamierania oraz znajduj4ce sig w
pobliZu punkt6w wwozu, skladowania i przerobu drewna iglastego i
opakowafl drewnianych ( w szczeg6lnoSci materialu pochodzqcego z

importu oraz Portugalii i Hiszpanii)

drewno i opakowania drewniane. zrebki. wi6ry. zrzynki. odpady

w miejscach przerobu i sktradowania drewna iglastego i opakowari

drewnianych

3)

4)

6



s) Chrysantltemum stunt viroid ( sprawca karlowotoici zlocienia)
Lustracje roSlin rodzaju Dendranthema

100 % miejsc produkcji material6w rozmnoleniowych
Lustracje przeprowadza6 kilka razy w roku, w zaleZnoSci od systemu

produkcji w danym miejscu produkcji i analizy ryzyka, tak aby roSliny, z

kt6rych pozyskuje sig sadzonki byly poddane takiej kontroli minimum
jeden raz na sezon uprawy a w przypadku gdy material rozmnozeniowy
jest pozyskiwany bezpoSrednio z roSlin dopuszczanych do kwitnienia-
dodatkowo jeden raz tu? przed lub w trakcie kwitnienia; w przypadku

duZych plantacji szczeg6lowej kontroli poddaje sig co najmniej 10% roSlin

Clovibacter michiganensis ssp.insidiosus ( sprawca bokteryjnego wigdnigcia

lucerny)

Lustracje wizualne roSlin lucemy

100 % plantacji nasiennych

100 % innych upraw lucerny w gospodarstwach z plantacj4 nasienn4 i
uprawa lucerny sqsiaduj4cych z plantacjami nasiennymi

Clavibacter michigonensis ssp. michiganensis ( sprawca raka bukteryjnego
pomidora) oraz Xanthomonas campestris pv.vesicatoria ( sprawca plamistoici
bakteryjnej)
Lustracje wizualne roSlin pomidora i papryki

100 % partii roSlin pomidora przeznaczonych do sadzenia ( produkcja

rozsad u zarejestrowanych podmiot6w i plantacje nasienne) pod kqtem

wystEpowania obu organizm6w

100 % partii roSlin papryki przeznaczonych do sadzenia ( produkcja rozsad

u zarejestrowanych podmiot6w) - pod k4tem wystgpowania Xanthomonas

campe sl ris pv. ve s i caloria

D akt ulosp haira vitifo I iae (filo ksera winiec)
Lustracje roSlin rodzajt Vitis

100 % partii roSlin wymagaj4cych zaopatrzenia w paszport ro5lin
100 % winnic kontrolowanych na potrzeby Agencji Rynku Rolnego
(monitoring)

inne uprawy winoroSli , co najmniej I kontrola w jednostce organizacyjnej
( jehelijednostka posiada takie uprawy na obszarze dzialania)

9) Ditylenchus destructor ( niszczyk ziemniaczak), Ditylenchus dipsaci (niszczyk
ziadliwy)
Lustracje roSlin ziemniaka i innych roSlin podatnych wymagajqcych zaopatrzenia
w paszport roSlin

100% partii sadzeniak6w ziemniaka

6)

7)

8)



100% innych roSlin podatnych wymagaj4cych zaopatrzenia w paszport

roSlin, w przypadku gdy standardowo nie planuje sig badafr

laboratoryjnych (tj. wg wskazanych ponizej - nasion lucerny i roSlin

cebulowych rodz. Allium i cebuli dymki oraz w pozostalych przypadkach -
wg. decyzji WIORiN)

10) Epitrlx sp. (wlochatki)

Lustracje wizualne roSlin podatnych

zidentyfikowane partie ziemniak6w pochodz4cych z Hiszpanii i Portugalii

100 % ocena wizualna bulw ( uwaga nale?y dqzy(, do zidentyfikowania i
kontroli wszystkich partii sadzeniak6w ziemniaka ztych paristw)

produkcja krajowa

100 % upraw sadzeniak6w ziemniaka, pod k4tem uszkodzef czgSci

nadziemnych, w trakcie prowadzonych kwalifikacji sadzeniak6w

ziemniaka, aw przpadku podejrzenia wystgpowania szkodnika - kontrola

bulw i gleby ( vrraz z badaniami laboratoryj nymi)
100 % partii ziemniak6w kontrolowanych w ramach urzgdowego nadzoru

nad bakteri4 Cms - kontrola bulw pod k4tem wystgpowania objaw6w

zevtrqtrznych na powierzchni bulw
2 partie ziemniak6w ( w kazdej jednostce organizacyjnej), kontrolowane w
ramach urzgdowego nadzoru nad bakteri4 Cms - kontrola bulw pod kqtem

wystgpowania objaw6w widocznych pod sk6rk4 i na przekroju bulw
( obra6 i przekroi6 bulwy)
100 % partii innych roSlin Zywicielskich rodzaju Solanaceae

wymagaj4cych zaopatrzenia w paszporty roSlin - kontrola pod kqtem

objaw6w na czgSciach nadziemnych ( w trakcie kontroli prowadzonych na

obecnoS6 innych organizm6w kwarantannowych/regulowanych ( np.

Ralstonia solonacearum, PSTVd ), a w przypadku podejrzenia

wystgpowania szkodnik6w - kontrola korzeni i gleby ( wraz z badaniami

laboratoryjnymi)

ll) Erwinia amylovora (sprawca zarazy ogniowei)

Lustracje wizualne roSlin podlegaj 4cych paszportowaniu

Strefu buforowe
100 % miejsc produkcji material6w rozmnoheniowych, dla kt6rych
.vq1znacza sig strefg buforow4 i roSliny podatne w bezpoSrednim

s4siedztwie tych miejsc - coroczne lustracje, dwukrotnie ( 1 raz w
miesi4cach VI-VIII i I raz w miesi4cach VIII-IX)
rcO % roSlin Zywicielskich w strefie o szerokoSci 500 m wok6l miejsc

produkcji w strefie buforowej - min. jedna lustracja w miesi4cach VIII-IX
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100 % roSlin Zywicielskich na pozostalym obszarze strefy buforowej -
min.l lustracja w okresie wegetacji

Miejsca produkcji material6w rozmno2eniowych. dla kt6rych nie wyznacza siq

stref buforowych
100 % takich miejsc produkcji material6w rozmnoaeniowych i roSliny
podatne w bezpoSrednim s4siedztwie tych miejsc - coroczne lustracje, min.
I razw miesi4cach VI-VIII

12) Gibberello circinato ( sprawca raka tywicznego sosny)

Lustracje roSlin podatnych na poraZenie ( roSliny rodz. Pinus i gat. Pseudotsuga

menziesi) przeznaczone do sadzenia -bez nasion i szyszek

100 % miejsc uprawy i dystrybucji roSlin podatnych, wymagaj4cych
zaopatrzenia w paszporty roSlin

100 % wydzielonych obszar6w leSnych, z kt6rych bgd4 pozyskiwane

szyszki na nasiona w danym roku ( ustalone zLasami Paristwowymi)
lasy, parki i tereny zielone, co najmniej 2 stanowiska, w kazdejjednostce
organizacyjnej

13) Globodera rostochiensis (mqtwik ziemniaczany), Globodera pollida (mqtwik

agresywny)

Kontrole roSlin ziemniaka i innych roSlin

I00 % plantacji sadzeniak6w ziemniaka
plantacje innych ziemniak6w niz wlw

14) Pear decline MLO (Candidatus phytoplasma pyri) - (sprowca zamierania
gruszy)

Lustracje wizualne roSlin rodz. Pyrus i Cydonia

100 % miejsc produkcji material6w rozmnozeniowych
100 % roSlin podatnych w bezpoSrednim s4siedawie w/w miejsc produkcji

( termin lustracji: koniec lipca - pierwsza polowa sierpnia; zwracat szczeg6lnq

uwqgg na gruszg kaukaskq )

15) Pepino mosaic virus (wirus mozaiki pepino)
Lustracje wizualne roSlin pomidora w trakcie wegetacji

100 % plantacji nasiennych

16) Phytophthora fragariae var. fragariae (sprawca czerwonej zgnilizny korzeni
truskawki)
Lustracj e wizualne roSlin truskawki

100 % partii materiat6w rozmnoleniowych ( uprawianych i/lub
skladowanych)

17 ) P hytop ht h oro ramor um



Lustracj e wizualne roSlin podatnych

100 % miejsc produkcji roSlin podatnych wymagaj4cych zaopatrzenia w
paszport roSlin - Viburnum spp., Camelia spp., Rhododendron spp. inne

nrZ Rhododendron simsii - min. 2 kontrole w sezonie wegetacji

100 % zarejestrowane centra dystrybucji wszystkich roSlin podatnych -
min 1 kontrola w roku roSlin podatnych

tereny zielone i leSne - co najmniej 2 wigksze skupiska roSlin podatnych w
jednostce organizacyjnej, min. 1 kontrola w roku na Wznaczonym
stanowisku

( lustracje w w/w miejscach obejmujq wszystkie roiliny Zywicielskie, tak1e inne

ni2 te, kt6re wymagajq paszportdw roilin)

18) Plasmopura halstedii (sprawca mqczniaka rzekomego slonecznika)

Lustracj e wizualne upraw slonecznika

100 % plantacji nasiennych - min. 2 lustracje w roku

19) Plum pox virus (sprawca szarki iliwy)
Lustracje wizualne roSlin rodz. Prunus ( z uwzglqdnieniem czereSni, wiSni i
Prunus pumila)

100 % sady zraflnikowe, karkasy, mateczniki podkladek wegetatywnych,

plantacje podkladek generatywnych, szk6lki roSlin do nasadzefl - coroczne

lustracje

100 % roSliny podatne w bezpoSrednim s4siedztwie Ww miejsc produkcji

- coroczne lustracje

20) Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Lustracje roSlin z rodzaju Actinidia

I 00 % miej sc produkcj i/dystrybucj i ro Slin z r odzaju A c t i ni di a

( co najmniej I kontrola przed wydoniem paszportu roSlin)

2l) PSTVI Potato spindle tuber viroid ( sprawca wrzecionowatoici bulw ziemniaka)
Lustracj e wizualne roSlin ziemniaka

100 % upraw sadzeniak6w ziemniaka

plantacje innych ziemniak6w niz w lw

22) Ralsto nia solanacear um $ luzak)

Ziemniaki i inne roSliny Zywicielskie, wody powierzchniowe, Scieki/odpady

plynne

wg odrgbnych wytycznych

oraz dodatkowo w br. monitoringowo

w\qczenie do program6w kontroli plantacji innych roSlin Zywicielskich

bakterii Rqlstonia solanacearum - 162, anturium, pelargoni, pochodz4cych
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z Holandii, Niemiec lub pafrstw afrykariskich, w kt6rych wystqpuje

bakteria:

kontrola wizualna roSlin Zywicielskich w miejscu produkcji- w okresach

kwartalnych

23) Synchytrium endobioticum (sprowca raka ziemniaka)
Kontrole roSlin ziemniaka i innych roSlin

100 % sadzeniak6w ziemniaka

kontrole innych ziemniak6w, gl6wnie bulw

24) Tomato spotted wilt virus (sprawca brgzowej plamistoici pomidora)
Lustracje roSlin podatnych gatunk6w Apium graveolens, Capsicum annuum,

Cucumis melo, Lactuca sativa, Solanum lycopersicum, Nicotiana tabacum,

roiliny rodzaju Dendranthema, roSliny odmian nowogwinejskich mieszahc6w

rodzaju Impatiens. Ro6liny gatunk6w Solanum melongena i Solanum tuberosum.

100 % miejsc produkcji material6w rozmnoLeniowych (sadzonek) roSlin

podatnych, wymagaj 4c y ch zaopatrzenia w paszport ro Slin

25) Xanthomonas campestris pv.p has eo li (sprawca ostrej bakteriozy fas o li)
Lustracje wizualne roSlin fasoli

100 % plantacji nasiennych

26) Xanthomonas fragariae (sprawca bakteryjnej kanciastej plamistoici liici
truskawki)
Lustracje roSlin rodzaju Fragaria

100 % miejsc produkcji material6w rozmnoZeniowych

27) Xyllellafastidiosa (sprawca choroby Pierce'so na winoroili )
Lustracje roSlin podatnych okreSlonych w przepisach dotycz4cych

zwalczania bakterii

100 % miejsc produkcji material6w rozmnoZeniowych (za wyj4tkiem
plantacj i nasiennych),

100 % zarej estrowanych centr dystrybucyjnych,

kontroli podlegaj4:

roSliny podatne (wymienione w za\qczniku do rozporzqdzenia w sprawie
zwalczania bakterii),

- pochodz4ce zWznaczonych obszar6w na terytorium UEI), oraz
- pochodz4ce z paristw trzecich, w kt6rych notowano wykrycia bakterii,

')lista wyrnaczonych obszar6w na terytorium UE , zamieszczona jest na stronie KE:
http://ec.eurooa.eu/food/planVplant health_biosecuritv/legislatior/emergenc)r_measures/x)rlella-fastidiosa/index_en.htm ,
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roiliny poclatne (wskazane w bazie danych KE 2), pochodz4ce z obszar6w UE,

innych niz wy zej wymienione ;
2)http://ec.europa.eu/food/olant/planLhealth biosecuritv/legislation/emergency measures/xylella-

fastidiosa/susceptible en.htm

( uwaga: wykaz roilin lnuicielskich oraz wyznaczonych obszardw na terytorium
UE jest na bieiqco aktualizowany na stronie internetowej KE )

or(tz w ramach monitoringu nastgpujqce typy miejsc

- obszary leSne ( min. 1 kontrola w jednostce organizacyjnej)

- parkil skwery ( min. I kontrola w jednostce organizacyjnej)

- stanowiska roSlin dzikorosn4cych ( min. I kontrola w jednostce organizacyjnej)

- 100% winnic kontrolowanych na potrzeby Agencji Rynku Rolnego

kontroli podlegaj4:

roiliny podatne - gatunki wskazane wbazie danych KE 2)

28) Lustracje wystgpowanio innych organizmdw szkodliwych ni| w/w, podlegajgce

krajowym i unijnym regulacjom Jitosanitarnym np. Cryphonectria parasitica

Scirrhia acicolo, Scirrhia pini, Melampsora medusae itd.

Powyiszy plan pracy z zakresu nadzoru fitosanitarnego naleiy r6wnorzgdnie realizowad
z planem poboru pr6b do badari laboratoryjnych na rok 2017.

Sporzqdzil: Witold Mysiuga
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