
Wojew6dzki I nspektorat

Ochrony RoSlin i nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp.

Plan pracy na 2016 rok
z zakresu nadzoru fitosanitarnego

Uwago - szczegdlowy zakres kontroli wybronych organizmdw szkodliwych okreilono w
punkcie 8 oraz planie poboru prdb na rok 2016; w odniesieniu do zaclafi, dla ktdrych nie

zostaly okreilone wskoiniki liczbowe, stosuje sig zokres kontroli wskazany w odrgbnych

tvyty cznyc h Gldw n ego I n sp e kto ra.

1. Nadz6r nad zarejestrowanymi podmiotami:

1) pod k4tem spelnienia ustawowych obowiqzk6w, ze zwr6ceniem uwagi na:

- prowadzenie odpowiedniej ewidencji produkcji i obrotu materialem roSlinnym

(uprawy, nabycia, zbycia, przechowywania),

- prawidlowe zaopatrywanie roSlin, produkt6w roSlinnych i przedmiot6w

w paszporty roSlin, odpowiednie oznakowania lub zaSwiadczenia,

- posiadanie dokument6w potwierdzaj4cych pochodzenie material6w roSlinnych

stosowanych do nasadzeri lub pozyskiwania material6w rozmnoZeniach,

2) ocena zdrowotnoSci uprawianych/wywarzarrycUprzechowywanych material6w
roSlinnych podlegaj4cych regulacjom fitosanitarnym, z uwzglgdnieniem ustawowych
wymagari zdrowotnoSciowych dla tych material6w roSlinnych,

wydawanie paszport6w roSlin,

nadz6r nad podmiotami upowaZnionymi do wydawania paszport6w roSlin.

2. Przeprowadzanie kontroli fitosanitarnych:

1) pod k4tem wystgpowania organizm6w kwarantannowych i innych podlegaj4cych

regulacjom fitosanitarnyfr, z uwzglgdnieniem:

- biologii badanego organizmu i termin6w, w kt6rych widoczne s4 najbardziej
charakterystyczne objawy jego wystgpowania i istnieje najwigksze
prawdopodobieristwo jego wykrycia, przy zastosowaniu odpowiednich metod

badawczych,

- gatunku i rodzaju roSliny/produktu roSlinnegoiprzedmiotu,

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

3)

4)
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4)

s)

- przeznaczzenia badanego materialu roSlinnego (obrot na terenie Wspolnoty, 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 zalwiadczenia,

3) w zakresie oceny zdrowotnoSci material6w roSlinnych przeznaczonych na eksport

i reeksport do paristw trzecich zgodnie z Wmaganiami kraju przeznaczenia lub

tranzytl,

nad pracami naukowo badawczymi z wykorzystaniem organizm6w

kwarantannowych, roSlin, produkt6w roSlinnych lub przedmiot6w porazonych 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,

roSlin, produkt6w roSlinnych i przedmiot6w, wprowadzanych zparistw trzecich

na terytorium Unii Europejskiej, bezpoSrednio przez granicg polsk4:

a) dla kt6rych zostal okreSlony obowi4zek przeprowadzania granicznej kontroli

fitosanitamej,

b) nie objgtych obowi4zkiem poddawania ich granicznej kontroli fitosanitamej -

wramach monitoringu, na poziomie nie nihszym niZ 10 % przesylek

wprowadzanych w danym punkcie wwozu, z uwzglgdnieniem zasad w odrgbnych

pismach GIORiN,

oraz

c) ocena stanu fitosanitarnego terenu przejScia granicznego i ich bezpoSredniego

otoczenia,

pod k4tem prawidtowoSci przemieszczania i zdrowotnoSci roSlin i produkt6w

roSlinnych na terenie kraju oraz do/z innych paristw czlonkowskich UE:

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

podmioty, zaopatrzenia przesylek roSlinnych w paszporty roSlin, oznakowania

i zaswiadczenia oraz wystgpowania organizm6w kwarantannowych,

b) w miejscach, w kt6rych prowadzony jest obr6t - gieldy, centra handlowe,

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

k4tem bakteriozy pierScieniowej ziemniaka) - 1-2 kontrole kazdego miejsca

w roku; w przypadku znacznej liczby takich podmiot6w kontrolami powinny by6

obowi4zkowo objgte podmioty prowadz4ce najwigkszy obr6t lub obr6t roSlinami

o naj wiEks zym zagr oheniu fi tosanitamym,

6)



w odniesieniu do towar6w pochodz4cych z innych paristw czlonkowskich

Wsp6lnoty nale?y dEzy(, (mezalelnie od kontroli ziemniak6w) do przebadania

ok. l0 % przywo2onych (zidentyfikowanych) partii roSlin lub produkt6w

roSlinnych, w szczeg6lnoSci materialu rozmnoheniowego, najlepiej przed jego

wysadzeniem,lecz nie mniej niz 10 partii na terenie ka2dego wojew6dztwa,

kontrola ostatecznych nabywc6w roSlin, produkt6w ro5linnych lub przedmiot6w,

kt6re w trakcie obrotu powinny byc zaopatrzone w paszport roSlin - w kazdym

wojew6dztwie co najmniej 50 niezarejestrowanych podmiot6w zajmuj4cych sig

profesjonalnie produkcj4 roSlin - produkt6w finalnych przeznaczonE na sprzeda2

(np. do konsumpcji) i:

- wytypowanych spoSr6d producent6w:

owoc6w roSlin zrodz. Malus, Prunus, Pyrus, Rubus, Fragaria,
kwiat6w cigtych roSlin zrodz. Dendrathema, Dianthus,

ozdobnych roSlin cebulowych,

warzyw zrodz.lgat. Brassico, Allium cepa, Solanum lycopersicum,

roSlin leSnych przeznaczonych do nasadzef leSnych, lub

- w przypadku braku w/w producent6w - nale?y skontrolowa6 producent6w

uprawiaj4cych inne roSliny z material6w wymagaj4cych zaopatrzenia

w paszport roSlin,

z bezwzglgdnym pobieraniem pr6b do badari laboratoryjnych w przypadku

podejrzenia wystqpienia organizm6w kwarantannowych i innych podlegaj4cych

regulacj om fitosanitarnym Uni i Europej skiej lub paristw importuj 4cych,

niezwloczne notyfikowanie do Gl6wnego Inspektoratu wszystkich przypadk6w

stwierdzonych nieprawidlowo5ci.

3. Ukierunkowanie kontroli fitosanitarnych na nastgpuj4ce organizmy kwarantannowe:

1) bakterie Ralstonia solanqcearum (priorytetowo) i Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus:

a) zakres kontroli powinien by6 zgodny z przyjgtymi programami kontroli
i zwalczania bakterii, w tym programami przyjgtymi w wojew6dzkich
inspektoratach w zwi4zku z wykryciem bakterii Ralstonia solanocearum,

b) szczeg6lnym nadzorem nale?y obj4i podmioty zajmuj4ce sig materialami
hodowlanymi i produkcj 4 sadzeniak6w ziemniaka,

c) urzgdowe dzia\ania monitoringowe nale2y w pierwszej kolejnoSci ukierunkowad
na ziemniaki przeznaczone przez producent6w do nasadzefl wtasnych w tym

c)

d)

7)

8)
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samym miejscu produkcji (tzw. samozaopatrzenie) i na producent6w, ktorzy

wyprowadz aj E ziemniaki z go spo darstwa,

d) w kontroli nale|y uwzglgdnia6 ziemniaki pochodz4ce z innych panstw,

w szczegolnoSci przeznaczone do sadzenia, w tym - w przypadku ziemniak6w

konsumpcyjnych pochodzqcych z Egiptu kontrola co najmniej 5 partii w kazdym

wojew6dztwie,

e) kontrole partii ziemniak6w przeznaczonych do przemieszczania na terltorium
innych paristw czlonkowskich Wsp6lnoty powinny uwzglgdnia6 odpowiednie

procedury w tym zakresie,

f) wszystkie pr6by bulw ziemniak6w, za wyjqtkiem przypadk6w, wskazanych

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

w kierunku wystgpowania obu bakterii,

g) badanie w6d, odpad6w plynnych, Sciek6w i innych roSlin Zywicielskich (w tym

dzikorosn4cychzrodz. Solanaceae) na obecnoSd bakterii Ralstonia solanacearum.

2) Bursaphelenchus xylophilus - kontrolami w szczeg6lnoSci nale?y obj46:

- tereny lesne - w pierwszej kolejnoSci drzewa iglaste z objawami zamierania,

zasychania, wigdnigcia,

- miejsca przerobu, skladowania i prze\adunku drewna drzew iglastych - drewno,

zrgbki, wi6ry, odpady,

- drzewa iglaste w poblizu w/w miejsc przerobu i skladowania oraz w poblizu

punkt6w wwozu (oddzial6w granicznych),

- material opakowanio.vqy zdrewna iglastego, wprowadzany z Portugalii i Hiszpanii,

3) Anaplophora chinensis i Anoplophora glabripennis;

w szczegolnoSci:

a) kontrole skupisk roSlin podatnych w pobliZu zakadow, do kt6rych dostarczane s4

towary z Chin (w pierwszej kolejnoSci wyroby kamieniarskie), transportowane

w/na drewnianych materialach opakowaniowych drzew liSciastych,

b) skupiska roSlin podatnych wok6l port6w/lotnisk, gdzie odbywa sig wyladunek

towar6w

z Chin, importowanych w/na drewnianych materialach opakowaniowych drzew

liSciastych, oraz
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4)

c) kontrole w miejscach produkcji i dystrybucji - roSlin podatnych, podlegaj4cych

regulacj om fitosanitarnym,

d) roSliny podatne - parki, skwery, obszary leSne,

Plum pox virus i Apple proliferation mycoplasm MLO:

a) w miejscach produkcji material6w rozmno2eniowych,

b) w sadach produkcyjnych - w przypadku Apple proliferation mycoplasm MLO -
kontrole co najmniej w 2 sadach na terenie ka2dego oddzialu (w przypadku braku

takich produkcji, kontrole mog4 by6 realizowane w innym oddziale) oraz 5 pr6b do

badan laboratoryjnych w kazdym WI,

inne organizmy szkodliwe podlegaj4ce unijnym regulacjom fitosanitarnym
i sprawozdawczoSci,

organizmy szkodliwe dla roSlin, kt6re dotychczas nie wystgpowaly lub wystgpowaly
sporadycznie na terytorium Polski i innych paristw czlonkowskich UE, kt6re mogq

stanowi6 zagrohenie (tzw. nowe zagroheria) oraz inne organizmy szkodliwe wskazane

w programie kontroli zgloszonym do KE:

a) podczas prowadzenia kontroli zdrowotnoSci material6w roSlinnych nale?y r6wnie2
prowadzi6 obserwacje pod k4tem wystgpowania nowych zagroZen/organizm6w

dotychczas nie notowanych w kraju/wojew6dztwie - w przypadku zaobserwowania

podejrzanych objaw6w nale?y obowi4zkowo pobrai pr6by do badan

laboratoryjnych pod k4tem ustalenia czynnika sprawczego - informacjg
o podejrzeniu wyst4pienia i o ewentualnym wykryciu nowego organizmu
szkodliwego nale?y niezwlocznie przeslad do GIOfuN,

b) wg odrgbnie opracowanych zasad.

Kontrola wystgpowania organizm6w niekwarantannowych :

w zwiqzku z prowadzeniem obserwacji, rejestracji i sygnalizacji zabieg6w - wg zakresu

okreSlonego przez wojew6dzkiego inspektora na podst. zarzqdzenia Gl6wnego Inspektora,

w przypadku zaistnienia zagrohenia lub pojawienia sig ogniska nowego organizmu -
zakres kontroli w zale2noSci od oceny zagrohenia. w konsultacji z GIORiN,

na potrzeby:

- wynikajqce z eksportu towar6w roSlinnych;

w tym ukierunkowany monitoring plantacji zb62 pod kqtem Snieci (Tilletia cories,
Tilletia controversa) oraz glowni liSciowej pszenicy (tJrocistis agropyri),

s)

6)

4.

a)

b)

c)
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5.

- realizacji porozumienia w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa produkcji
pierwotnej zywnoSci pochodzenia roSlinnego upraw pod k4tem patogen6w

wTlwarzajqcych mykotoksyny - ukierunkowany monitoring plantacji zboZ pod

k4tem sporyszu zb6z i traw (Claviceps purpurea) oraz fuzariozy klos6w zb62

(Fusarium spp.)

monitoring zb62 nale?y prowadzi6 w oparciu o metodyki opracowane przez IOR-PIB

- na 10 plantacjach zb62 Zywicielskich (\qcznie) w kaZdym oddziale WIORiN.

Nadz6r nad prawidlowoSci4 udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonych na

realizacjg zadahprzy zwalczaniu organizm6w szkodliwych - wnikliwa analiza skladanych

wniosk6w i zalqczanej dokumentacji, w zakresie zasadnoSci udzielenia dotacji

i potwierdzenia spelnienia wymagari okreSlonych w stosownym rozporzqdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia dla podmiot6w dzialaj4cych w sektorze produkcji i obrotu materialami

roSlinnymi podlegaj4cymi regulacjom fitosanitarnym, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem:

- zagrohenia powodowanego przez bakterig Ralstonia solanaceorum i Clavibacter

michiganensis ssp. sepedonicus,

- wymagafi zwiEzanych 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,

oSrodki doradztwa rolniczego, itp.).

Szkolenia inspektor6w, realizujqcych 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.

8. Prowadzenie kontroli lustracji wystEpowania organizm6w szkodliwych

( kwarantannowych/ regulowanych ).

Szczegdlow zakres lustracii wvstepowania wvbranvch organizm(iw szkodlitovch.

1) Anoplophora chinensis (Anoplophora malasiaca), Anoplophora glabripennis

Lustracje wizualne roSlin podatnych na porazenie, przeznaczonych do sadzenia,

innych niZ nasiona (z czqSciami zdrewnialymi i takze w formie bonsai ) rodzaj6w:

Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Citrus, Corylus, Cornus, Crataegus, Cotoneaster,

6.

7.



2)

Lagerstroemia, Malus, Fagus, Platanus, Populus, Pyrus, Rosa, Salix, Ulmus oraz

gatunku Aesculus hippocastaneum i Prunus laurocerasus

100 % zarejestrowanych miejsc produkcji - roSliny podatne

100% zarejestrowane centra dystrybucji - roSliny podatne

Skupiska roSlin podatnych. na obszarach" na kt6rych znajdujE siE:

- zaklady, do kt6rych dostarczane s4 towary z Chin ( np. typu kamieri, kostka,

taSmy metalowe) transportowane na paletach, w skrzyniach lub kontenerach

drewnianych, zawieraj4cych drewno wySci6lkowe okorowane lub nie,

wytypowa6 takie skupiska drzew liSciastych wok6l min. I wigkszego

zakladu, w ka2dej jednostce organizacyjnej

- porty i lotniska ,,cargo", gdzie odbywa sig wyladunek towar6w

importowanych z Chin, na paletach, w skrzyniach lub kontenerach

drewnianych, zawieraj4cych drewno wySci6lkowane okorowane lub nie

- parki, skwery, obszary leSne, wyznaczye 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, takZe inne

niz te, kt6re wym agap paszport6w roSlin

Apple proliferation MLO (Phytoplasma mali) - (sprawca proliferacji jabloni)
Lustracje wizualne roSlin rodzaju Malus

100 % sady zru2nikowe, karkasy, mateczniki podkladek wegetatlrvnych,

plantacje podkladek generatywnych, szk6lki roSlin do nasadzef - coroczne

lustracje

100% roSliny podatne w bezpoSrednim s4siedztwie ilw miejsc produkcji-

coroczne lustracje

l-2 sady nasienne w kazdej jednostce organizacyjnej ( jezeli dostgpne) -
coroczne lustracje

sady owocujqce ( nie mniej niZ lustracje 2 sad6w, w kazdej jednostce

organizacyjnej)

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

ch loroQcznego liiciozwoj u mo reli)
Lustracje wizualne roSlin rodzaju Prunus

I 00% miej sc produkcj i material6w rozmno2eniowych
100% roSlin podatnych w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji

Bursophelenchus xylophilus - wggorek sosnowiec ( sprawca zamieranio sosny)
Lustracje wizualne roSlin iglastych, drewna okr4glego i przetartego, materialu
opakowaniowego, zrgbk6w, wi6r6w, zrzynk6w, odpad6w otrzymanych z takiego
drewna

drzewostanv

3)

4)
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s)

w pierwszej kolejnoSci stanowiska, na kt6rych obserwuje sig drzewa z

objawami wigdnigcia, zasychanra i zamrerania oraz znajdujqce sig w
poblizu punkt6w wwozu, skladowania i przerobu drewna iglastego i
opakowari drewnianych ( w szczeg6lnoSci materialu pochodz4cego z

importu oraz Portugalii i Hiszpanii)
drewno i opakowania drewniane. zrgbki. wi6ry. zrzynki. odpady

w miejscach przerobu i skladowania drewna iglastego i opakowari

drewnianych

Chrysonthemum stunt viroid ( sprawca karlowatoSci zlocienio)
Lustracje roSlin rodzaju Dendranthema

100 % miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych

Lustracje przeprowadza6 kilka razy v.t 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 tuz przed lub w trakcie kwitnienia; w przypadku

duZych plantacji szczeg6lowej kontroli poddaje sig co najmniej 10% roSlin

Clavibacter michigonensis ssp.insidiosus ( sprawca bakteryjnego wigdnigcia
lucerny)

Lustracje wizualne ro3lin lucerny
100 % plantacji nasiennych

100 % innych upraw lucerny w gospodarstwach z plantacj1 nasienn4 i
uprawa lucerny s4si aduj 4cy ch z plantacj ami nasiennymi

7) Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis ( sprawca raka bakteryjnego
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 k4tem

wystEpowania obu organizm6w

100 % partii roSlin papryki przeznaczonych do sadzenia ( produkcja rozsad

u zarejestrowanych podmiot6w) - pod k4tem wystEpowania Xanthomonas

compe stris pv.vesicatoria

8) Daktulosphaira vitifoliae (iloksera winiec)

Lustracje roSlin rodzaju Vitis

100 % partii roSlin wymagaj4cych zaopatrzenia w paszport roSlin

100 % winnic kontrolowanych na potrzeby Agencji Rynku Rolnego

(monitoring)

6)



inne uprawy winoroSli , co najmniej I kontrola w jednostce organizacyjnej

( jezeli jednostka posiada takie uprawy na obszarze dzialania)

9) Epitrix sp. (wlochatki)
Lustracje wizualne roSlin podatnych

zidentyfikowane partie ziemniak6w pochodz4cych z Hiszpanii i Portugalii

100 % ocena wizualna bulw ( uwaga naleZy dqzyt, do zidentyfikowania i
kontroli wszystkich parti i sadzeniak6w ziemniaka z ty ch paristw)

produkcja krajowa

100 % upraw sadzeniak6w ziemniaka, pod k4tem uszkodzeri czgSci

nadziemnych, w trakcie prowadzonych kwalifikacji sadzeniak6w

ziemniaka, a w przypadku podejrzenia wystgpowania szkodnika - kontrola

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

nad bakteri4 Cms - kontrola bulw pod kEtem wystgpowania objaw6w
zevrngtrznych na powi erzchni bulw
2 partie ziemniak6w ( w kazdej jednostce organizacyjnej), kontrolowane w
ramach urzgdowego nadzoru nad bakteri4 Cms - kontrola bulw pod k4tem

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

wymagaj4cych zaopatrzeria w paszporty roSlin - kontrola pod k4tem

objaw6w na czgSciach nadziemnych ( w trakcie kontroli prowadzonych na

obecnoS6 innych organizm6w kwarantannowych/regulowanych ( np.

Ralstonia solanacearum, PSTVd ), a w przypadku podejrzenia

wystgpowania szkodnik6w - kontrola korzeni i gleby ( wraz z badaniami

laboratoryjnymi)

l0) Erwinia amylovora (sprawca zarazy ogniowej)
Lustracj e wizualne roSl in podlegaj 4cych paszportowaniu

Stre& buforowe

100 % miejsc produkcji material6w rozmnoaeniowych, dla kt6rych

Wznacza sig strefg buforow4 i roSliny podatne w bezpoSrednim

sqsiedztwie tych miejsc - coroczne lustracje, dwukrotnie ( I raz w
miesi4cach VI-VIII i I raz w miesi4cach VIII-IX)
100 % roSlin Zywicielskich w strefie o szerokoSci 500 m wok6l miejsc
produkcji w strefie buforowej - min. jedna lustracja w miesiqcach VIII-IX
100 % ro6lin Zywicielskich na pozostalym obszarze strefy buforowej -
min.l lustracja w okresie wegetacji
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Miejsca produkcji material6w rozmnoZeniowvch. dla kt6rych nie wyznacza siE

stref buforowych
100 % takich miejsc produkcji material6w rozmnoZeniowych i roSliny

podatne w bezpoSrednim s4siedztwie tych miejsc - coroczne lustracje, min.

I razw miesi4cach VI-VIII

11) Gibberella circinata ( sprawca raka iywicznego 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 ktlrych bgd4 pozyskiwane

szyszki na nasiona w danym roku ( ustalone zLasami Paristwowymi)

lasy, parki i tereny zielone, co najmniej 2 stanowiska, w kuzdej jednostce

organizacyjnej

12) Globodera rostochiensis (mqtwik ziemniaczany), Globodera pallida (mqtwik

agresywny)

Kontrole ro6lin ziemniaka i innych roSlin

100 % upraw sadzeniak6w ziemniaka

kontrole upraw ziemniak6w konsumpcyjnych i przemyslowych

13) Pear decline MLO (Condidatus phytoplasma pyri) - (sprawco zamierania
graszy)

Lustracje wizualne roSlin rodz. Pyrus i Cydonia

I00 % miejsc produkcji material6w rozmnoheniowych

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

( termin lustracji: koniec lipca - pierwsza polowa sierpnia; n,ttracat szczegdlnq

uwagg na gruszg kaukaskq )

14) Pepino mosaic virus (wirus mozaiki pepino)

Lustracje wizualne roSlin pomidora w trakcie wegetacji

100 % plantacji nasiennych

15) Phytophthora fragariae var. fragariae (sprawca czerwonej zgnilizny korzeni

truskawki)
Lustracje wizualne roSlin truskawki

100 % partii materiatr6w rozmnozeniowych ( uprawianych illub

skladowanych)

16) Phytophthora ramorum
Lustracj e wizualne roSlin podatnych
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100 % miejsc produkcji roSlin podatnych wymagaj4cych zaopatrzenia w
paszport roSlin - Viburnum spp., Camelia spp., Rhododendron spp. inne

niz Rhododendron simsii - min. 2 kontrole w sezonie wegetacji

100 % zarejestrowane centra dystrybucji wszystkich roSlin podatnych -
min I 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 ,uuyznaczonym

stanowisku

( lustracje w w/w miejscach obejmujq wszystkie roiliny 2wicielskie, takie inne

niZ te, kt6re wymagajq paszportdw roilin)

17) Plasmopara halstedii (sprawca mqczniaka rT,ekomego slonecznika)

Lustracj e wizualne upraw slonecznika

100 % plantacji nasiennych - min. 2 lustracje w roku

18) Plum pox virus (sprawca szarki iliwy)
Lustracje wizualne roSlin rodz. Prunus ( z uwzglEdnieniem czereSni, wi5ni i
Prunus pumila)

100 % sady zruinikowe, karkasy, mateczniki podkladek wegetatywnych,

plantacje podkladek generatywnych, szk6lki roSlin do nasadzeri - coroczne

lustracje

100 % roSliny podatne w bezpoSrednim s4siedawie w/w miejsc produkcji

- coroczne lustracje

19) Pseudomonos syringae pv. actinidioe
Lustracj e roSlin z rodzalu Act inidia

| 00 % miej sc produkcj i/dystrybucj i ro Sl in z r o dzaju A c t i ni d i a

( co najmniej I kontrola przed wydaniem paszportu roilin)

20) PSTVd Potato spindle tuber viroid ( sprawco wrzecionowatoici bulw ziemniaka)
Lustracj e wizualne roSlin ziemniaka

100 % upraw sadzeniak6w ziemniaka

2l) Rolstonia solanacearam $luzok)
Ziemniaki i inne roSliny Zywicielskie, wody powierzchniowe, Scieki/odpady

plynne

wg odrgbnych wytycznych

22) Synchytrium endobioticum (sprawca raka ziemniaka)
Kontrole roSlin ziemniaka i innych roSlin

100 % sadzeniak6w ziemniaka

kontrole innych ziemniak6w, gl6wnie bulw
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23) Tomato spotted wilt virus (sprawca brqzowej plamistoici pomidora)
Lustracje roSlin podatnych gatunk6w Apium graveolens, Capsicum annuum,

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

rolliny rodzaju Dendranthema, roSliny odmian nowogwinejskich mieszaflc6w

rodzaju Impatiens. RoSliny gatunk6w Solanum melongena i Solanum tuberosum.

100 % miejsc produkcji material6w rozmnoZeniowych (sadzonek) roSlin

podatnych, wymagajqcych zaopatrzenia w paszport roSlin

24) Xantho monas campestris pv. p haseo li (sp rawca o strej bakte riozy fas o li)
Lustracje wizualne roSlin fasoli

100 % plantacji nasiennych

25) Xanthomonas fragariae (sprawca bakteryjnej kanciastej plamistoici li5ci
truskawki)
Lustracj e roSlin rodzajtt Fr agar ia

100 % miejsc produkcji material6w rozmnoZeniowych

26) Xyllellafastidiosa (sprawca choroby Pierce'sa na winoroili )
Lustracje roSlin Zywicielskich okreSlonych w przepisach UE dotyczEcych

zwalczania bakterii
100 % miejsc produkcji material6w rozmnoleniowych

100 % zarejestrowanych centr dystrybucyjnych
Kontrole ukierunkowac na okreSlone gatunki/rodzaje roSlin, w miejscach, do

kt6rych wprowadzony byl material zinrrychpafstw, w tym w szczeg6lnoSci:

- zagro1ony z obszardw/stref zaka2enia/buforowych wyznaczonych na terenie UE,

(uwaga: w tych miejscach nale2y identyfikowat dostawcA materialu wg listy
miejsc produkcji zatwierdzonych przez KE na tych obszarqch- lista obszardw

zatwierdzonych przez KE bgdzie udostgpniona przez GIOR|N- w celu

sprawdzenia zgodnoSci z wymaganiami UE w zakresie obrotu roSlinami z tych

obszar6w)

27) Lustracje wystgpowania innyclt organiundw szkodliwych ni| w/w, podlegajqce

krajowym i unijnym regulacjom Jitosanitarnym np. Cryphonectria parasitica

Scirrhia acicola, Scirrhiu pini, Melampsora medusae itd.

Powyisry plan pracy z zakresu nadzoru fitosanitarnego naleiy r6wnorzgdnie realizowad
z planem poboru pr6b do badaf laboratoryjnych na rok 2016.

Sporzqdzil: Witold Mysiuga
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'bStronalzl

DNF Gorz6w Wlkp.

Od: "DNFGorz6wWlkp."<dnf-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl>
Data: l3 stycznia 2016 07:41
Do: <o-lubsko@piorin.gov.pl>; <o-miedzyrzecz@piorin.gov.pl>; <o-nowa-sol@piorin.gov.pl>; <o-

slubice@piorin.gov.pl>; <o-sulecin@piorin.gov.pl>; <o-swiebodzin@piorin.gov.pl>; "OT DEL" <d-
zielona-gora@piorin.gov.pl>; "OT Gorz6w" <o-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl>; "OT Krosno" <o-krosno-
odrzanskie@piorin.gov.pl>, "OT Strzelce" <o-strzelce-kraj@piorin.gov.pl>, "OT Zagah" <o-
zagan@piorin.gov.pl>; <o-wschowa(@piorin.gov.pl>

Temat: Fw: zezwolenia importowe - Ukraina

From: Jurkiewicz, Sylwia
Sent: Monday, January 11,20t6 3:45 PM

To: DNFy
Cc: Sahaidak, Aqnieszka ; Filiks. Anna ; Karolczyk, Sylwia ; Klos, Tadeusz
Subject: zezwolenia importowe - Ukraina

Pani/Pan
Kierownik Dzialu Nadzoru Fitosanitarnego
-wszyscy-

Szonowni Poristwo,

W zwiqzku z informacjami przekazanymi w dniu dzisiejszym przez kilka wojew6dzkich inspektorat6w w
sprawie zaprzestania od 1stycznia2016 r. wydawania zezwolei importowych przez organizacjq ochrony
roSlin Ukrainy, uprzejmie informujemy,2e powy2sze ustalenia potwierdzila Ambasada RP w Kijowie.
Wobec powy2szego dla przesylek eksportowanych do Ukrainy, wymagajqcych zaopatrzenia w Swiadectwo
fitosanitarne, nie ma jui obowiqzku przedstawienia zezwolenia importowego przez eksportera.

Z powa2aniem

Sylwia Jurkiewicz
Specjalista
Gl6wny lnspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
Biuro Nadzoru Fitosanitarnego
telefon:22 652 92 94
e-mail : s.iurkiewicz@piorin.gov.pl

2016-01-13
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Tabela 1. Raport z monitoringu prowadzonego pod kqtem wystqpowania Pseudomonos syringde pv, dctinidiae w 2015 r.

wojew6dztwo
(nie scalaa komdrek)

Miejsca, w kt6rych znajdujA/

znajdowaty siq ro6liny z rodzaju

Actinidio

Liczba miejsc
produkc.li

Przybli20ny areal

upraw lub liczba

ro(lin

Liczba miejsc

skontrolowanych
Liczba kontroli

Liczba roilin z

objawami
wizualnvmi

Liczba p16b

pobranych

LUBUSKIE
Miejsca produkcji materialu

rozmnoieniowego (szk6lki)
3 L720 3 3 0 0

Planatacje owocujEce 0 0 0 0 0 0

Centra ogrodnicze 7 7 7 0 0231


