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GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PIOR

Warszawa, 2/9 października 2019 r.

CL.0901.2.2019.4

II"—Om
w POZNANIU! Pan

Adam Błochowiak

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu

„ Wystąpienie pokontrolne

po kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu, Laboratorium Wojewódzkie w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 25013, 60-166

Poznań, w dniach 7 - 8 sierpnia 2019 r., przez— — głównego specjalistę
w Centralnym Laboratorium Głównego inspektoratuOchrony Roślin i Nasiennictwa.

Zakres tematyczny i czasowy kontroli:

Ocena działalności WIORiN w zakresie organizacji i prowadzenia badań laboratoryjnych
ukierunkowanych na wykrywanie i identyfikację grzybów i organizmów grzybopodobnych
patogenicznych dla roślin oraz bezpieczeństwo fitosanitarne w tym zakresie.

1. W odniesieniu do analiz laboratoryjnych pod kątem obecności gizybów i organizmów
gizybopodobnych patogenicznych dla roślin.

1. Zakres wykonywanych badań mykologicznych orazwykrywane organizmy.
2. Zgodność postepowania diagnostycznego z obowiązującymi wytycznymi w tym

zakresie.

« 3. Organizacjaiprzebieg badań.
4. Przygotowanie merytoryczne i kompetencje pracowników (udział w szkoleniach,

„??”? konferencjach itp., znajomość i prawidłowość stosowania metod diagnostycznych,
'

wyniki uczestnictwa w badaniach bieglośs'ugsgegjalizacjnz uwrgiędnieniem
zastępstwa) oraz dostępność stosownych procedur, instrukcji, metodyk.

:. Warunki lokalowe i techniczne (wyposażenie, w tym stan techniczny urządzeń).
6. Nadzór nad odczynnikami chemicznymi, pożywkami agarowymi i materiaami

odniesienia oraz ich pochodnymi w Pracowni Mykologii.
7. Sposób dokumentowania przebiegu badań, w tym identyfikacja próbek na

poszczególnych etapach badania.
8. Terminowość przeprowadzania badań i wystawiania wyników.
9. Czas i warunki przechowywania próbek, zapewniające odpowiedni stan materiału

przeznaczonego do badań.
10. Postępowanie z próbką i odpadami pozostałymi po badaniaCh.

II. W odniesieniu do warunków Organizacyjno-tecimicznych zapewniających

Główny lnspektomtOchrony Roślin i Nasiennictwa
al. Iana Pawła 11 11, 00-828Wamawa
tel. 22 552 92 90, fax: 22 652 93 03



bezpieczeństwo ńtosanitarnew Pracowni Mykologii
._ Warunki lokalowe i techniczne, w odniesieniu do stopnia zagrożenia stwarzanegoprzez badane obiekty oraz sposobów ich rozprzestrzeniania.Procedury obiegu próbek i postępowania z różnego rodzaju materiałem.Dostęp do pomieszczeń i materiału badawczego - oznakowanie i zabezpieczenia.Sposoby selekcjonowania i niszczenia odpadów (stałych i płynnych) i materiałuroślinnego oraz dezynfekcji lub niszczenia narzędzi i przedmiotów mającychkontakt z porażonym materiałem.

Procedury postępowania na Wypadek niekontrolowanego uwolnienia grzybówi organizmów gzybopodobnych do środowiska.6. Stosowanie odzieży ochronnej.
7. Zapewnianie czystości w Pracowni Mykologii .

NNN
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Kontrola objęto okres od 07 sierpnia 2018 r. do dnia kontroli.
Ustalenia i ocena stanu faktycznego:

1. Zakres
dla roślin.

kon n cichad m kolooiczn ch i wykrywane organizmy patogeniczne

W terminie od 7 sierpnia 2018r. do 6 sierpnia 2019r. przebadano pod kątem obecnościorganizmów grzybowych i grzybopodobnych 1615 próbek roślin, produktów roślinnychi przedmiotów. W próbkach wykryto obecność 44 organizmów grzybowych, m.in.następujące rodzaje i gatunki: Calletatrz'chum spp., Alternaria spp., Aspergillus spp. Fusariumspp., Penicillium spp., Clad0sparium spp., Phomopsis spp., Phoma spp., Puccinia spp.,Botrytis cz'nerea. Sepmria tritici, Blumel'ia graminis, Sphaerapsis sapinea, Ti'ic/zotheciumroseum, Setomelanomma halnziz', Rlzizosp/zaerakalkhajfii, Herporric/zajumperi.
Z. Zgodność postepowania diagnostycznego z obowiazuiacymi wytycznymi w tymzakresie.

Ustalenia:

Zgodność postępowania diagnostycznego z obowiązującymi wytycznymi w tymzakresie sprawdzono na podstawie przeprowadzonych rozmów z mykolcgami p._' ip '
oraz prześledzenia zapisówzanaliz laboratoryjnych próbekpod kątem obecności Plzytophtlwra ramorum, P. fragariae var. fi'agariae oraz Synclzytriumendobioticum.

Wykaz próbek będących przedmiotem kontroli:

Badania w kierunku P. mmomm:' Poznl/5715/18. protokół ture/18/18, termin badania: 21.08 — 11.09.2018 — metodapułapkowa, hodowlana i morfologiczne—metryczna; sprawozdanie z badań:WLB.7l3l.Z.757. 2018 z dnia 12.09.2018 — nie wykryto. Stwierdzono Phytop/zthoracactorum.

Badania w kierunku P. ji'agariae var.Fagariae:
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- Poznl/1554/18, protokół gnie/l4/18, termin badania: 23.03. — 16.04.2018, testDuncana; sprawozdanie z badań: WLB.7131.2.261.1.2018 z dn. 17.04.18 _ niewykryto patogena.
~ Zlecenie nr WLB.7I32.1.11.2019,próbka nr 2297/19, termin badania: od 7.08.2019ocena makroskopowa, mikroskopowa, hodowlana i test Duncana — próbka w trakciebadania.

Badania w kierunku Sync/tytrium endobioticum

' Poznl/12660/18, protokół gnie/iOQ/IS, termin badania: 19—21.12.2018, metodaJellcma; sprawozdanie z badań: WLB.7131.2.1750.2018 z dnia 21.12.2018 - niewykryto patogena.

~ Poznl/2121/19, protokół poznZ/ 141/19 termin badania: 16.08.2019, metoda Jellema;sprawozdanie z badań: WLB.7131.460.3.2019. z dnia 5.08. 20l9r. - nie wykrytopatogena.

' Badania na sprawcę — pobrano 4 próbki różnych gatunków roślin w PalmiamiPoznańskiej W kierunku ustalenia sprawcy zamierania. Stwierdzono gatunki grzybówz rodzaju Caltetam'chum, Phoma i Phombpsis. Dokumentacja badań zawiera zdjęciastruktur morfologicznych obserwowanych patogenów.

Metody badawcze stosowane w celu wykrycia i identyfikacji grzybów i organizmówgrzybopodobnych są zgodne z niżej wymienionymi i obowiązującymi wytycznymi w tymzakresie:

Badania w kierunku Phytophthora ramorum

PWM-04.00 Wykrywanie i identyfikacja Phytophthora ramorum wyd. 2 z dnia 18.06.2018r.,Protokół Diagnostyczny PIORjN nr 25 (2),
Protokół Diagnostyczny EPPO PM 7/66 (i),
Materiały instruktażowe i szkoleniowe CL GIORiN,Elektroniczne portale i bazy danych m.in. http://www.g~bank.eu/, httgsj/gdeggoinrl,httQ://www.cabi.org/isc/, httpzl/forestphyaophthoras.o gz.

Badania w kierunku Phytophthorafi'agariae var.fragariae
Własna Procedura Badawcza PWM-02.00.00 „Wykrywanie i identyfikacja Phytophthara_ń'agariae var. fi'agarz'ae _ w korzeniach roślin truskawki ”, wyd. 2 z dnia 28.12.2007 r.,Protokół Diagnostyczny PlORiN nr 24 (2),
Materiały instruktażowe i szkoleniowe CL GIORjN,Elektroniczne portale i bazy danych m.in. meWW w.q-bank.eu/, https://gd.eono.int/http:/lwwwcabiorggisd.

Badania w kierunku Synchytrium endobioticunz

Własna Procedura Badawcza PWM—01.00.00 „Wykrywanie zarodni przetrwalnikowychgrzyba Synchytrium endobioticum w glebie metodą Jellema”, wyd. 5 z dnia 6.06.2012. r.Protokół Diagnostyczny PlORiN nr 3 (2),
Protokół Diagnostyczny EPPO PM 7/28 (2).
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W przypadku badania w kierunku określenia sprawcy obserwowanych objawówpostępowanie diagnostyczne prowadzone było zgodnie z dostępną literaturą.
Ocena

Postępowanie diagnostyczne jest zgodne z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie,a metody badawcze są stosowane w sposób prawidłowy.
3, Organizacja i przebieg badań.

Ustalenia

przez oddziały WIORiN w Poznaniu (klient wewnętrzny), jak i przez okolicznychproducentów/szkółkarzy oraz działkowców (klient zewnetrzny). Próbki pochodzącez oddziałów WIORiN są pobierane i pakowane zgodnie z przyjętymi w PIORiN wytycznymi„Zasady i technika pobierania prób roślin, produktów roshnnych i przedmiotów do badańfitosanitarnych” (załącznik do Zarządzenia GI nr 15/2010 z dnia 2909201012).Przyjmowanie, dekretacja w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin

Próbki, o ile to mozliwe, poddawane są niezwłocznie badaniom laboratoryjnym lub sąprzechowywane do czasu badań w chłodziarce (świeży materiał roślinny) lub w PracowniRaka Ziemniaka (gleba). Numer identyfikacyjny próbki, nadany podczas dekretacji w ZSLkażdorazowo nanoszony jest na próbkę przez analityka lub upoważniona do tego osobę.podczas realizowania procedurybadawczej .
Wybór technik diagnostycznych zależy od kierunku badań oraz rodzaju badanych obiektów,co ma wpływ na organizację i przebieg odpowiednich procedurbadawczych:

Badania w kierunku Phytophthoraramomm—rośliny/części roślin

badane są pod kątem obecności wzrostu charakterystycznych strzępek patogena.W przypadku stwierdzenia ich obecności prowadzona jest procedura badawcza mająca nacelu uzyskanie czystych kultur i przeprowadzenie analiz taksonomicznych w celu jejidentyfikacji.

gdzie przeprowadza się Ocenę systemu korzeniowego pod kątem zgnilizny korzeni i ichredukcji lub ograniczonego wzrostu, obecności czerwonego rdzenia oraz dodatkowo
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zdrowotności pędu skróconego truskawki pod kątem obecności Phytophtlzam cactorumi Verticillium spp. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych Wykonywane sąpreparaty mikroskopowe i analizowane z zastosowaniem mikroskopu biologicznego podkątem obecności oznak etiologicznych grzybów i organizmów grzybopodobnych. DOpiero powstępnej ocenie zdrowotności badanego materiału przygotowywane są korzenie do
przeprowadzenia testu Duncana w wodzie. Jednocześnie przygotowywana jest kontrola
negatywna testu, która stanowi woda i pozytywna testu, którą są porażone przez P. fragariae
Var. ńfagari'ae korzenie poziomki. Roślina testową (pułapkową) jest poziomka Fragariaevesca odm. Baron Solemacher. Rozsada przygotowywana jest sz'wfpracowników
Laboratorium Wojewódzkiego w pomieszczeniu szklarniowym. W badaniach są stosowane
pojemniki jednorazowe, co wyklucza kontaminację próbek podczas prowadzenia procedurybadawczej. Pojemniki z testem Duncana są inkubowane w Komorze Wegetacyjnejw warunkach kontrolowanej temperatury, wilgotności i światła. Zapisy z kontroli urządzeń
pomiarowych przechowywane są w formie elektronicznej. Po upływie ok. 3 tygodni od
nastawienia testu, pojemniki przenosi się do Pracowni Mykologii, gdzie korzenie poziomkipoddawane są ocenie mikroskopowej pod kątem typowych dla P. fragariae var. fwgariaezarodni plywkowych oraz charakterystycznych oogoniów.

' Badania w kierunku Synchytrium endabioticum ~ gleba i podłoża uprawowe

Zapakowania i oznakowana próbka jest przenoszona do Pracowni Raka Ziemniaka. Próbka
przeznaczonado badań pod kątem obecności S. endobioricum podlega suszeniu, przesiewaniui odważaniu. Nastepnie. uzyskana próbka jest przesiewana ponownie przez komplet sit,a uzyskany ekstrakt poddawany procesowi wirowania z zastosowaniem kaolinu i chlorku
wapnia. Uzyskana zawiesina cząstek gleby w nasyconym roztworze chlorku wapnia jestanalizowana mikroskopowo pod kątem obecności zarodni przetrwalnikowych badanegogrzyba. Wszystkie etapy przygotowania i badania próbki prowadzone są zgodniez obowiązującą procedurą badawczą i wytycznymi w tym zakresie.

Ocena

Poszczególne etapy wymienionych procedur badawczych wykonywane są prawidłowoi zgodnie ze sztuką laboratoryjna. Sposób postępowania z próbką podczas procesuanalitycznego zabezpiecza je przed możliwością kontaminacji oraz zapewuia zachowanie ich
tożsamości.

4. Przygotowanie merytoryczne i kompetencje pracowników oraz dostępność do
stosownych procedur instrukcji i metodyk.

Ustalenia

Badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem obecności
grzybów i organizmów grzybopodobnych prowadzą p.—i p.—_Pani B. Bartkowiak została przeszkolonew Centralnym Laboratorium GIORiN w zakresie
wykrywania i identyfikacji metodą hodowlana i morfologiczno-metryczna: gatunków
Z rodzaju Pizytop/ithora (2007r.), Colletotrichum acutatum - wykrywanie za pomocą testu
z paraquatem i metody hodowlanej (20080, praktycznej identyiikacji gatunków z rodzajuFusarium (2013r.); ocena laboratoryjna materiału siewnego soi pod kątem porażenia przez
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doskonalących z zakresu mykologii, które obejmowały identyfikację wybranych grzybówchorobotwórczych dla roślin (20141), chorób grzybowych drzew leśnych (2016r_) grzybówpowodujących choroby przechowalniane jabłek (ZOlórv), grzybów i organizmówgrzybopodobnych chorobotwórczych dla roślin ~ wykrywanie metodami hodowlanymi(2017r.).

Pani _Została przeszkolona w Centralnym Laboratorium GIORiN w zakresie: gnybyi organizmy grzybopodobne chorobotwórcze dla roślin — wykrywanie metodami hodowlanymi(2011r.), szkolenie podstawowe dla nowo zatrudnionych pracowników PIORiN, wykrywania

Ponadto, pracownicy Pracowni Mykologii biorą udział w szkoleniach i konferencjachz zakresu mykologii organizowanych przez instytuty i uczelnie branżowe. UdziałW poszczególnych szkoleniach potm'erdzany jest odpowiednimi certyiikatamii zaświadczeniami.

Pozostałe szkolenia z zakresu mykologii były prowadzone w ramach szkoleń wewnętrznychLW i udokumentowane są listami obecności.

Pracownia Mykologii LW w Poznaniu wzięła udział W następujących badaniach biegłości:wykrywanie i identyfikacja Phytophthora mmm-um (201412), Synchytrium endobioticum(2015r.) i Phytopht/zora fragariae var. fragariae (2015r.), Colletatriclium acutatum (2017r.),Tilletia spp. (201 Sr.) i we wszystkich badaniach uzyskała wyniki zadawalające.

Obie Panie zostały upoważnione do Wykonywania przedmiotowych badań. Naposzczególnych stanowiskach pracy dostępne są metodyki badań, procedury i instrukcjebadawcze oraz literatura specjalistyczna.

Ocena

%” "! :.:—.' .. .
.

”A?"
. . ”:I;

_ 5. Warunki lokalowe l techmczne wyposażenie. ww stan techniczny urzadz” l

Ustalenia



są pracownie: mykologii, bakteriologii i wirusologii, pracownia ogólna, pokój wagowy.Laboratorium jest oddzielone od części administracyjnej śluza z podciśnieniem orazwyposażone jest w system wentylacji z filtrami HEPA, klimatyzację oraz żaluzje zewnętrzne.Całość stanowi 3 poziom bezpieczeństwa iitosanitarnego. Pomieszczenie przystosowane do
uprawy roślin, w którym znajduje się urządzenie fitotronowe o łącznej powierzchni 32 m2
usytuowane jest w części szklamiowcj. W części administracyjnej, na I piętrze usytuowane
są pokoje biurowe Laboratorium. Przestrzegane są procedury bezpieczeństwa iitosanitarnego(szczegóły w punkcie Il).

Stan techniczny wyposażenia pomiarowego nie budzi zastrzeżeń. Urządzenia, w tymmikroskopy podlegają okresowym przeglądom, zgodnie z zaleceniami producenta i posiadająodpowiednie dokumenty oraz świadecma sprawdzania i wzorcowania.

Ocena

Warunki lokalowe i techniczne Pracowni Mykologii pozwalają na prowadzenie badań
zgodnie ze sztuką laboratoryjną. Urządzeniasą w dobrym stanie technicznym i pod nadzorempracowników merytorycznych.

6. Nadzór nad odczynnikami chemicznymi. pożywkami aqarowymi i materiałami
odniesienia oraz ich pochodnymi w Pracowni MVkOlOEii.

Materiały odniesienia stosowane w trakcie badań mykologicznych są odpowiedniooznakowane i udokumentowane. Kultury przechowywane są w przeznaczonych do tego celu
oznakowanych chłodziarkach, a preparaty mikroskopowe S. endobioticum w oznakowanychszafkach.

Odczynniki chemiczne wykorzystywane do badań są przechowywane w odpowiednichwarunkach, skatalogowane i prowadzona jest ewidencja ich zużycia.

Suche pożywki agarowe są przechowywane w kontrolowanych warunkach i prowadzona jestewidencja ich zużycia. Przygotowane, gotowe do użycia pożywki agarowe są oznakowanei przechowywane w chłodziarce, w temperaturze SDC (ill-) zapewniającej ich trwałośći sterylnośó

Ocena

Laboratorium Wojewódzkie, w tym Pracownia Mykologii prowadzi nadzór nad stosowanymiodczynnikami, pożywkami i materiałami odniesieniaw sposób prawidłowy.

7. Sposób dokumentowania przebiegu badań. w tym identyfikacja próbek na
poszczególnych etapach badania :

. .

Ustalenia

Zapisy z badań oraz dokumentację ich wyników sprawdzono na losowo wybranych próbkachbadanych pod kątem obecności P. Fagariae var. fragariae, P. mmarum i S. endobioticum
wymienionych w pkt. 2. Zapisy z poszczególnych etapów analiz prowadzone są naodpowiednich formularzach. Ponadto, w Laboratorium wykonuje się dokumentację
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fotograficzną próbek, przygotowuje materiał zielnikowy oraz preparaty mikroskopowe.
W toku postępowania diagnostycznego., analitycy posługują się numerem identyfikacyjnym
próbki, który został nadany podczas dekretacji w 281. Identyfikacja badanych próbek jest
czytelna i trwała.

Ocena

Na podstawie zapisów mozna odtworzyć tok postępowania z próbką i ocenić prawidłowość
wykonania badań - sposób dokumentowania analizjest prawidłowy.

Dokumentacja badania próbek prowadzona jest zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr 28/2011, z dnia 4 lipca 2011 r.: „Ogólne zasady
postępowania przy prowadzeniu badań laboratoryjnych roślin. produktów roślinnych
i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych”.

8. Terminowość przeprowadzania badań i wystawiania wyników.

Ustalenia

Badania próbek wykonywane są zgodnie ze stosownymi procedurami badawczymi
i wytycznymi w tym zakresie. Analiza dokumentów wymienionych W pkt. 2. pozwala
stwierdzić, ze czas rozpoczecia badań laboratoryjnych oraz ich zakończenia następuje bez
zbędnej zwłoki.

Ocena

Badania próbek pod kątem obecności grzybów i organizmów grzybopodobnych prowadzone
są bez opóźnień, a sprawozdania z badań wystawiane terminowo.

Czas i warunki przechowywania próbek zapevmiaiace odpowiedni stan materiału
przeznaczonego do badań.

Ustalenia

Zadekretowane i oznakowane próbki materiału roślinnego przeznaczone do badań pod kątem
obecności grzybów i organizmów grzybopodobnych do czasu rozpoczęcia badań
przechowywane są w chłodziarce w temperaturze SDC (3:4) w Pokoju przygotowania próbek.

Zadekretowarie i oznakowane próbki gleby i podłoża przechowywane są do cmsu rozpoczęciabadań w Pokoju przyjęć i rejestracji próbek, w temperaturze pokojowej.

Ocena

Warunki przechowania próbek do analiz mykologicznych są właściwe i zapewniają
odpowiedni stan materiału przeznaczonego do badań, a także zabezpieczają przed ryzykiem
kontaminacji próbek.

9. Postępowanie z próbka i odpadami pozostałymi po badaniach.
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Ustalenia

Wszystkie prowadzone działania są udokumentowane, a zapisy prowadzone na odpowiednichformularzach.

Ocena

Nie stwierdzono uchybień w tym obszarze działania Laboratorium.

II. Warunków organizacyjno-technicznych zapewniaiacvch bezpieczeństwofitosanitarne w pracowni mykologii.

Ustalenia

Warunki lokalowe i techniczne, w odniesieniu do stopnia zagrożenia stwarzanego przezbadane obiekty oraz sposobów ich rozprzestrzeniania.

organizmów szkodliwych do środowiska, niedopuszczeniem do wprowadzenia patogenówz zewnątrz oraz zastosowano rozwiązania uniemożliwiające wzajemną kontaminację próbek.Zasady bezpieczeństwa fitosanitamego obowiązującego w Laboratorium określonow Instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa fitosanitarnego (l—Z/ZL-04, wyd. 1 z 10.05 2019r.)
' główne wejście do Laboratorium jest kodowane zamkiem cyfrowym,' poszczególne pracownie i pomieszczenia są odpowiednio opisane, z uwzględnienieminformacji o ich przeznaczeniu i osobach odpowiedzialnych oraz określenia poziomubezpieczeństwa fitosanitarnego,
- w Laboratorium zamontowano system wentylacji oparty o filtry HEPA,- do pracy z organizmami szkodliwymi stosowane są komory bezpieczeństwa II klasy,' prace laboratoryjne prowadzone są na stołach o zmywalnych powierzchniachi w warunkach dezynfekcji zewnętrznej (lampy UV i owadobój cze).' wyizolowane organizmy, kultury odniesienia z żywymi mikroorganizmami, materiałroślinny w trakcie badań jest zabezpieczany i przechowywany w odpowiednichurządzenia/pomieszczeniach spełniających warunki izolacji.

Procedury obiegu próbek i postępowania z różnego rodzaju materiałem.

Obieg próbek jest opisany i prowadzony zgodnie z procedurą Postępowanie z próbkami dobadań (RB-04 wyd.l z dnia 10.05.2019).

Dostęp do pomieszczeń i materiału badawezego › oznakowanie i zabezpieczenia.
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W Laboratorium mogą przebywać tylko osoby upoważnione i wymienione we właściwym
załaczniku, a pozostałe osoby na zasadach określonych we właściwej Instrukcji; stosowane sązamki kodowe; pomieszczenia laboratoryjne są odpowiednio oznaczone np. ,.Biohazard”,wydzielono 3 strefy bezpieczeństwa fitosanitamego oraz opisano w odpowiednich
Instrukcjach obowiązujące zasady postępowania. Badany materiał oznakowany jest
odpowiednim numerem oraz etykietą laboratoryjną. Materiały szczególnie niebezpieczne
przenoszone są między pomieszczeniami w specjalnych pojemnikach.

Sposoby selekcjonowanie i niszczenia odpadów (stałych i płynnych) i materiału roślinnegooraz dezynfekcji lub niszczenia narzędzi i przedmiotów mających kontakt zporażonyrnmateriałem.

Selekcjonowanie i niszczenie odpadów, materiału roślinnego odbywa się w sposób opisany
W Procedurze postępowania z próbkami do badań (RB—04 wyd. 1 z dnia 10.05.2019). Odpady
biologiczne są gromadzone w specjalnych pojemnikach i unieszkodliwiane (autoklaw
niszczący, zewnętrzna firma utylizująca). Odpady płynne są usuwane do stacji dezynfekcjiścieków laboratoryjnych gdzie następuje dezynfekcja termiczna, chemiczna oraz stosowane
są lampy UV.

Procedury postępowania na wypadek niekontrolowanego uwolnienia grzybówi organizmów grzybopodobnych do środowiska.

W przypadku niekontrolowanego uwolnienia grzybów i organizmów grzybopodobnych do
środowiska stosuje sie postępuje się zgodnie 2 Instrukcja bezpieczeństwa fitosanitarnego
(l—2/ZL—O4, wyd. 1 z 10.05 2019r.).

Stosowanie odzieży ochronnej.

Na terenie Laboratorium obowiązują ogólne przyjęte standardy praktyki mikrobiologicznej,
W tym obowiązek stosowania odzieży ochronnej i zmiana obuwia zewnętrznego.

. Zapewnianie czystości W pracowni mykologii.

W Pracowni Mykologii dezynfekowane są stoły laboratoryjne oraz używane narzędzia pozakończeniu pracy. Utylizuje się jednorazowe narzędzia i materiały pomocnicze (specjalnieoznaczone do tego celu pojemniki). O czystość powierzchni poziomych dba personelsprzątający zgodnie z hannonogramemutrzymaniaczystości.

Ocena

Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze działania Laboratorium.
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