
Wojew6dzki Inspektorat
Ochrony RoSlin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp.

Zu/r/er/zs,

Plan poboru pr6b roSlin, produkt6w roSlinnych lub przedmiot6w
do badari laboratoryjnych na rok 2018

Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
p16b/mieisce badania

Gorz6w
WIkp.

Krosno
Odrz.

[,ubsko Migdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

T.agtir

I
Drewno
iglaste

monitoring

maj-czerwiec

Badanie w WL.

Pr6by drewna, wi6r6w, zrzynek, zrgbk6w, odpad6w drzewnych i opakowari drewnianych pobierai w miejscach przerobu
skladowania drewna iglastego i opakowari drewnianych pod k4tem wystgpowania Bursophelenchus xylophilus, W
pierwszej kolejnoSci z widocznymi objawami 2erowania 2erdzianek (ich chodnikami larwalnymi ) lub wystgpowania
grzyb6w siniznowych. Na PPP jaki i w ZSIORiN wpisuiemv Bursaphelenchus spp. grupa xylophilus.

i

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

maj-czerwiec

Badanie w WL.

Pr6by pobieraC ze stanowisk leSnych (w pierwszej kolejnoSci z drzew iglastych obumarlych, powalonych, przewr6conych i
pora2onych przez owady, (zwlaszcza 2erdzianki) a w przypadku braku takich drzew - z losowo wybranych drzew) pod
k4tem wystgpowania Bursophelenchus xylophilus.
Na PPP jaki i w ZSIORiN wpisujemy Bursaphelenchus spp. grupa xylophilus.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

) Drewno i
drewniany
material

opakowaniowy
monitoring

caty rok

Badanie w WL.

Pr6by pobierad z drewna i drewnianego materialu opakowaniowego pochodz4cego z Portugalii (PT) i Hiszpanii (ES) pod
k4tem wystgpowania Bursapltelenchus xylophilus. Zawsze w przypadku wystgpowania objaw6w 2erowania i w
przypadku niespelnienia wymagafi w zakresie oznakowania.
Na PPP jaki i w ZSIORiN wpisujemy Bursaphelenchus spp. grupa xylophilus.

IPT IES IPT IES IPT
lES

IPT IPT IPT IPT IPT IPT
IES

IPT
IES

jednostki organizacyjne maj4ce mo2liwoSi pobrania wigcej ni2 I pr6by pochodz4cej z Portugalii, wskazane jest aby
pobraty koleine pr6by

Woda i roSliny dwukrotny termin
Monitoring wody pod k4tem wystgpowania Ralstonis solonoceurum.

Pobieranie prdb ro3lin dziko rosn4cych z rodziny Solanaceae, zwlaszcza psianki slodkogdrz (Solanum dulcamara)
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
p16b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
tzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulqcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Tagtfr

3 Solsnum
dulcumara
monitoring

poboru wody zostanie
pod"axy przez-QL

Badanie w Cl,;

U6
y2

1t6
t/2

u6
2t4

2n2 l/6
U2

r/6
2t4 3t6 2t4

l/6 (x4)
t/6
t/2

1t6
2tl

2/t2

* - zaklad przetw6rstwa ziemniak6w( 4 krotny pob6r), ** - oczyszczalnie 5ciek6w, *** - wody powierzchniowe

4 Plantacje
nasienne

slonecznika

okres wegetacyjny
Badanie w CL.

Pr6by pobiera6 do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Plasmoparu holstedii tylko w przypadku
podejrzenia porazenia ( badanie roSlin z objawami).

5. Truskawka
material

rozmnozeniowy termin uzalezniony od
cyklu produkcyjnego

Badanie w WL.

Pr6by pobierac pod kqtem wystgp owania Aphelenchoides besseyi, Phytophthoro frogariae var.frogsrioe, Arabis mosaic
virus*, Raspberry ringspot virus*, Strawberry latent ringspol virus*,Strawberry mild yellow edge virus, Tomsto blsck
ring virus*. (z materialow rozmno2eniowych maliny pobrat pr6by do badari w kierunku wystgpowania wirus1w
oznaczonych gwiazdkQ
-100% partii uprawianych material6w rozmnozeniowych

Jedn4 pr6bg pobran4 w kierunku wystgpowani a Phytophthora fragariae var.fragariae Oddzial Sfubice przeSle

bezpoSrednio po pobraniu do CL.

Uzgodnic termin z producentami tak aby pob6r pr6b nastqpil z miesigcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego
t erminu wy kopyw ani a/s prz e dai s adz o ne k trus kaw ek

6 Truskawka
material

rozmno2eniowy

termin uzaleZniony od
cyklu produkcyjnego

b dMtd $iffi

Pr6by pobierai do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Xanthomonas fragariae w przypadku podejrzenra

wystgpowania.

7 RoSliny
rodzaiu Vitis

maj-paldziemik

Bddanie w 0L.

Pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia wystgpowania Daktulosphaira vitifolioe (filoksera
winiec), w tym monitoringowo w winnicach.
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
nr6b/mieisce badania

Gorz6w
wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdz.y-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Zagti

8

Gleba
pr6by na zlecenie

/monitoring
marzec- kwiecief

Badanie w WL.

Pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w celu wykrycia i identyfikacji gatunk6w Globodera pallido i Glohoderu
tostoclriensis z:
a)100% miejsc uprawy/skladowania sadzeniak6w ziemniaka i innych roSlin wskazanych w stosownym rozporz4dzeniu lv

sprawie zw alczania m4tw ik6w,
b) 0,5oh powierzchni p6l , na kt6rych uprawiane sElprzeznaczonych pod uprawg ziemniak6w, inne niz sadzeniaki

( monitoring) W tym punkcie nalezy wzi46 pod uwagg r6wnie2liczbq pr6b do pobrania wynikaj4c4 z realizac.ii
programu Survey2018.

(poni2sze warlofci okreilaiq minimalnq powierzchnie wyraionqw ha, z kl1rei nale2y pobrat prdbv sleby)
6.3+l.l 4r0 <1

e,t 3,5 5,8 1,6 5r5 3r0 3r0 213 5,1 6r7

c) inne roSliny( ptzeznaczone do sadzenia, inne niz nasiona) - wymagajEce paszport6w roSlin i /lub regulowane w
przepisach nasiennych:
- badanie gleby/grunt6w/podlozy

IVielkoit pr6by wg stosownego rozporzqdzenia w sprcrwie zwqlczaniq mqtwikdw.

9

Gleba
monitoring marzec-kwiecieri

Badanie w WL.

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

(poniZsze wartoici okreilajq minimalnq powierzchnig wyrazonq w ha, z kt6rej naleiy pobrat prdby gleby)

6J+l,l 4,0 3,5 5,8 1,6 5,5 3,0 3,0 2,3 5.1 6,7
b) w przypadku upraw odmian ziemniak6w nieodpornych lub o nieustalonej odporno5ci na grzyba- pobranie prob z l\oh
zidentyfikowanych p6l

l0 Gleba/bulwy
ziemniaka
na zlecenie Badanie w WL.

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Synchytrium endobioticum
a) 100 % sadzeniakiziemniaka:

- 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/podlozy

tl
Gleba

pod plantacje
rozmno2eniowe

jesieni4 roku poprzedzaj4cego
zaloilenie plantacji lub w roku

zakladania plantacji przed
sadzeniem

Badanie w Wt.

Pr6by do badari pod k4tem wystgpowania Xiphinema spp. i Longidorus spp.
-100% p6l pod plantacje roznnozeniowe szk6lkarskiego materialu elitarnego i kwalifikowanego z rodzaj6w Prunus,
Rubus. Fragaria.

Na PPP jaki i w ZSIORiN wpisujemy Longidorus spp/)(iphinema spp.(niekwar.)
(ka2dorazowo termin poboru pr6b i dostarczenia uzgodnit z WL)
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
pr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
fzec7-

Nowr 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

7,ag*it

l2

Nasiona
Iucerny i roSlin

cebulowych
rodz. Allium,

cebula dymka i
inne roSliny podatne

wymagajqce
zaopatrzenia w
oaszoort roSlin

po zbiorze a przed

wydaniem paszport6w
roSlin

Badanie w WL.

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
-100% partii cebuli dymki dla wydania paszportu roSlin, badanie materialu ro5linnego
-100% partii innych roSlin podatnych wymagaj qcych zaopatrzenia w paszport roSlin ale tylko w przypadku gdy w wyniku

przeprowadzonej lustracj i i stniej e podej rzen ie

13 Fasola
nasiona

od polowy wrze$nia do
korica paZdziernika

(nasiona w obrocie -+aly
rok)

Badanie w CL.

Pr6by do badari pod k4tem 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

cenffach/hurtowniach nasiennych ( nie pobierad nasion w sprzedaZy detalicznej, ani z partii zaprawionych)
IYielkoit pr6by do badali stanowi - l0 000 szt. nasion

I I

t4 Lucerna
nasiona

caty rok

Badanie w CL.

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Cluvibqcter michiganensis ssp. insidiosus
-100% partii nasion produkowanych w kraju, w celu wystawienia paszportu roSlin
- monitoringowo pr6by z 2 zidentyfrkowanych partii nasion lucerny sprowadzonych z innych paf stw czlonkowskich UE
Il/ielkoit pr6by do badari stanowi- 50 s nasion z partii l0 ton

I I

W przypadku zidentyfikowania takich nasion przezniewyznaczone jednostki organizacyjne,nale|y pobra6 pr6bg i
poinformowaC Dzial Nadzoru Fitosanitarnego

15

RoSliny rodzaj6w
i gatunk6w*

sezon wegetacyjny

Badanie w CL.

Pr6by do badari pod k4tem wystgpowania Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis.
-pobieranie pr6b do badari w przypadku podejrzenia wystgpowania (monitoring)

xroSliny rodzaj6w
Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Citrus., Corylus, Cornus, Crataegus Cotoneaster, Lagerstroemia, Malus., Fagus. Platanus., Populus. Pynts, Rosa, Salix.
Ulmus oraz gattnkow Aesculus hippocasloneum, Prunus laurocerasus

l6

Szk6lki roSlin
ozdobnych i

leSnvch

czerwiec-wrzesiefl

Badailid# .

Pr6by do badari pod k4tem wystgpowania Phytophthota ramotum
-100% miejsc produkcji roSlin rodzaj 6w Viburnum spp,, Camelia spp., Rhododendron spp.( opr6cz Rhododendron simsii)
wymagajqcych zaopatrzenia w paszport roSlin
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
pr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Tagaft

Viburnum,Camelia
Rhododendron
(na zlecenie )

inni z),rriciele
d4b, magnolia,

kasztanowiec, cis
klon jawor...
monitoring

czerwiec

(w wyj4tkowej sytuacji
koniec sierpnia

i wrzesieri)

Badanie w WL.

Zinnych gatunk6w lub rodzaj6w ( w pierwszej kolejnoSci podatnych i podejrzanych o pora2enie, ze wzglgdu na
niespecyficzne objawy chorobowe, nalezy d42y(, do pobrania takich pr6b, w kazdym miejscu produkcji/dystrybucji z roSIin
( d4b, magnolia, cis, kasztanowiec, klon wielkolistny....) bgdqcych 2ywicielami Phytophthora romorum
Monitoring miejsc dystrybucji, teren6w zielonych i leSnych . Monitoringiem obj4c jak najwigcej gatunk6w.

3 3 3* 3 3 3 3 3 3 3 3* 3

*w tym 1 pr6bg pobran4 z ro6lin wykazujqcych objawy chorobowe, jednostki organizacyjne oznaczone
gwiazdkE przekal4 bezpoSrednio do CL - termin przeslania ustalic z CL.
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
nr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Miqdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Lagafr

l7 RoSliny rodzaju
Prunus ( z

uwzglgdnieniem
czeresni, wisni i
Prunus pumila
pobieranych na

zlecenie )

czerwiec
(w wyj4tkowej sytuacji

koniec sierpnia
i wrzesieri)

Badanie w WL.

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

pr6by pobiera sig ( oddzielnie w ka2dym z w/w miejsc):
corocmie ze wszystkich roslin z materiafu kwalifikowanego i CAC nieznanego/niezbadanego pochodzenia, albo

a l/3 ro6lin materialu CAC znanego pochodzenia ( tak, aby w okresie3latprzebadai wszystkie roSliny),
-osobno zkahdej roSliny lub w przypadku braku objaw6w chorobowych i 2erowania wektor6w dopuszcza sig

pr6by zbiorcze

-100% szk6lki drzew i krzew6w, 100% plantacje podkladek generatywnych,l00% mateczniki podkladek wegetatywnych
czereSni, wiSni i Prunus pumila
pr6by pobiera sig ( oddzielnie w kazdym zwlw miejsc)

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania PPV-100 o/o szkblek drzew i krzew6w :

pr6by pobiera sig corocmie z min. 0,5 % roSlin podatnych rosn4cych w 1 miejscu produkcji, ale nie najmniej niz z
liczby roSlin, potrzebnych do utworzenia 5 pr6b i nie wigcej ni2 do utworzenia 100 pr6b,
w pierwszej kolejno5ci z roSlin z objawami (osobne pr6by z kazdej takiej roSliny),
a nastgpnie z roSlin bez objaw6w (tak aby pobrad lqcznie material do badari z min. 0,5 % roSlin),
(uwaga - w przypadku roSlin bezobjawowych dopuszcza sig pobieranie pr6b zbiorczych, ale nalely d42y(,, aby

utworzone do badari pr6by zbiorcze zawieraly czgsci roSlin z jednorodnego materialu - partii/odmiany, gatunku, kt6ry
moZe by6 zniszczony w przypadku pojedynczych wykry6 i stosowania regulacji art. 16 ust. 4a ustawy o ochronie
roSlin),

ro6liny podatne z objawami pora2enia, w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji - osobne pr6by z kazdej roSliny,

pr6bg do badari stanowi - 10 liici
(ktdre sq pobierane z ka|dego pojedynczo badanego drzewa, z r62nych jego stron lub po I liiciu z kaidego innego

bezobjawowego drzewa Wtypowanego do badan)
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
pr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Miqdry-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzclcc
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Zagair

l8 RoSliny
podlegajece

paszportowaniu
w szk6lkach

np. jablofi, grusza

9169, ognik, irga,
jarz4b, nieszpulka,

pigwowiec,
pigwa...

czerwlec
(w wyj4tkowej sytuacji

koniec sierpnia
i wrzesieri)

Badanie w CL.

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Erwinia omylovoru

- 100% miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych, dla kt6rych wyznaczono strefg buforow4
- 100% pozostalych miejsc produkcji material6w rozmnozeniowych, dla kt6rych nie wyznacza sig stref buforowych,

pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia wystgpowania

(uwaga: prdby do badafi w miejscach produkcji material|w rozmnoieniowych pobiera sig wg wyQcznych dot.
pr6bobrania, w przypadku pobrania prdb z roilin dzikorosnqcych- pr6by pobiera sig oddzielnie dla posiadaczy tych roilin,
maksymalnie z j rodzaj6w, pobierajqc l0 cmfragmenty pgddw bocznych z wierzcholkami ( bez li.ici), jednq prdbg stanowi
maks. I 00 fragment6w pgddw)

t9 Pomidor
nasiona

caly rok
BAdanie w 0L.

Pr6by do badari pod kqtem wystgpowania Pepino mosaic virus.

-100% partii nasion produkowanych w kraju przed wydaniem paszport6w roSlin.

20
RoSliny rodzaju
Pinus i gatunku

Pseudolsuga
menziesi

I kwartal roku

BdsMI fiU.

Pr6by monitoringowe do badari w kierunku wystgpowania Gibberella circinola
ka2da wyluszczamia - pobranie jednej pr6by ( Oddzial Nowa 56l )
w przypadku zidentyfikowania nasion z innych paristw - pobranie pr6by po konsultacji z CL
pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia o poraZenie

2l Nasiona,
rozsada

pomidora

caly rok

Badanie w CL.

Pr6by do badati nasion, rozsady w kierunku wystgpowania Clavibacter michiganensis ssp.michiganensis
-100% partii nasion pomidora produkowanych w kraju- przed wydaniem paszportu roSlin
-100% partii rozsad pomidora- w przypadku podejrzenia o poraZenie
- monitoringowo pr6by z 3 zidentyfikowanych partii nasion pomidora sprowadzonych z innych paristw czlonkowskich

UE w centrach,hurtowniach nasiennych ( nie pobierad nasion w sprzeda2y detalicznej)

IViekoit pr1bki to l0 000 szt. nasion (ok.259) dla wszystkich nasion
UIIAGA: or6ba oobrana na 2 organizm))- wielkoic prdbki musi bvt sumq wielkoici pr6bek dla ooszczeg6lry)ch
oEaLlZUdw

) I
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
pr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno I Lubsko
Odrz. I

Migdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Zagfir

,,) Nasiona,
rozsada

pomidora,
rozsada papryki

(monitoring)

caly rok

Badanie w CL.

Monitoringowe pr6by do badari nasion, rozsady w kierunku wystgpowania Xanthomonos compestris pv.vesicoloria.
-50%partii nasion pomidora produkowanych w kraju- przed wydaniem paszportu roSlin
-100% partii rozsad pomidora, papryki- w przypadku podejrzenia o porazenie
-pr6by z 3 zidentyfikowanych partii nasion pomidora sprowadzonych z innych parlstw czlonkowskich UE w
centrach/hurtowniach nasiennych ( nie pobierad nasion w sprzeda|y detalicznej)

l{ielkoic pr6bki to 10 000 szt. nasion ( ok.259);w przypadku upraw chronionych lub wysokiej klasy nasion
mieszay'tcowych, minimalna liczba nasion mo2e byc obni2ona do 2 000 sztuk.
UILAGA: ordba pobrana na 2 organizmy- wielkoic pr6bki musi blt sumq wielkoici pr1bek dla ooszczeg)lry)ch
orpanizmdw

) I

23 Sadzeniaki
Ziemniaka
(monitoring)

po zbiorach

Badanie w WL.

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Meloidogtnefallax, Meloidogyne chitwoodi
- 100% partii elitarnego materialu sadzeniakowego ziemniaka (monitoring)
- l0 % partii sadzeniak6w ziemniaka kategorii kwalifikowane (monitoring)
(poni2sze wartoici okreilaia minimalna iloit pr6b iaka naleitt pobrat )

20 2

(uwaga: na podstawie kontroli przeprowadzonych w ostatnich kilku latach nie wykryto w kraju obecnoSci tych nicieni,
dlatego te2 mo2emy uznat,2e spelniony zostal pierwszy warunek wymagari dla sadzeniak6w ziemniaka ( pkt l8.l lit.e
zal4cmika 4 A II)
okreSlony powy2ej system badari ma na celu potwierdzenie nieobecnoSci guzaka emerykariskiego i guzaka holenderskiego
w Polsce)

24 Sadzeniaki
ziemniaka

(monitoring)

przy poborze pr6b na
wirusy jakoSciowe

Badanie w WL Pozhafi.

Monitoringowe pr6by do badari w kierunku wystgpowania PSTVd.
R6wnoczesne badanie pr6b pobranych na wirusy jakoSciowe z:
-50% partii materialu kategorii przedbazowy ibazowy
-20% partii sadzeniak6w kategorii kwalifi kowane

6 I

Z powyZszych material6w listg pr6b do pobrania ustala WIORiN.

Material do pr6b stanowiq bulwy pobrane do oceny weryfikacyjnej, w trakcie oceny materialu siewnego
- 100% partii sadzeniak6w ziemniaka w Hodowli Zamarte i producent6w sadzeniak6w na wniosek Hodowli Zamarte

( kontrahent6w Hodowli Zamarte)
-100% partii roSlin podejrzanych o poraZenie ( badanie roSlin z objawami)
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
pr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Ziel<tna
G6ra

Zagair

25 Ziemniaki
towarowe

(monitoring)
lipiec/sierpieri

Badanie w CL.

Monitoringowe pr6by do badari w kierunku wystgpowania PSTVI.

- pr6by z 2 gospodarstw, z 2partii w ka2dym gospodarstwie ( w pierwszej kolejnoSci zpartii spokrewnionych klonalnie z
partiami,,Sledzonymi" np. pozostawionymi ta tzw . samozaopatrzenie).

2 2

-gospodarstwa, w kt6rych wysadzono ziemniaki wyprodukowane w 2016 i/lub w 2017 roku przez Hodowlg Zamarte ( lub
kontrahent6w Hodowli Zamarte)- w dw6ch gospodarstwach zidentyfikowanych w WIORiN- pr6by z I partii w kazdym
gospodarstwie.

I I

2 pr6by z ziemniak6w towarowych ( liScie pobrane z upraw w czasie wegetacji)

2
Pr6bg do badait w przypadku plantacji towarowych stanowi 100 liici pobranych w okresie wegetacji ze 100 roilin na

powierzchni do I ha albo bulwy pobrane po zbiorach do badait w tym kierunku lub badah pod katem innych organizmriw
26 Sadzeniaki

ziemniaka
po zbiorach

Badanie w WL.
Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Clavibacter michigonensis ssp.sepedonicus, Ralslonio soltnaceorum,
Ditylench us destructor
- I 00% parti i sadzeniak6w ziemniaka

11
Ziemniaki inne
ni2 sadzeniaki
uprawiane w gosp.

produkuj4cych
ziemniaki sadzeniaki

po zbiorach
Badanie w WL.

Pr6by do badari pod kqtem wystepowanie Cluvibucler michiganensis ssp.sepedonicus, Rolslonia solsnoceurum
-100% partii ziemniak6w innych niz sadzeniaki uprawianych w gospodarstwach produkujqcych sadzeniaki ziemniaka

28 Ziemniaki inne
ni2 sadzeniaki

monitoring

po zbiorach
Badanie w WL.

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Clavibacter michiganensis ssp,sepedonicus, Ralstoniu solanacearum

Pob6r pr6b bulw u 8 Yo zarejestrowanych producent6w ziemniaka na terenie dzialania jednostki organizacyjnej oraz po 5

pr6b u podmiot6w niezarejestrowanych.

29 Ziemniaki
monitoring

marzec-czerwiec
Badanie w WL.

Pr6by do badari pod k4tem wystgpowania Ralstonia solanacearum i Clavibacter michiganensis ssp.sepedonica.r. Bulw
ziemniak6w konsumpcyjnych pochodzqcych z kraj6w UE lub kraj6w trzecich (wskazane pobieranie ziemniak6w

pochodz4cych z Egiptu -EG).W protokole poda6 producenta, dystrybutora i inne cechy towaru np.nr parlii.

lEG IUE IUE IUE IUE IUE IUE IEG IUE IUE IEG IUE
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
nr6b/mieisce badania

Gorz6w I Krosno
wrr<p. I Odrz.

Lubsko I Migdzy- | Nowa 56l
I rzecz I

Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo- | Wschowr
dzin I

Zielona
G6ra

Zagah

30
Sadzeniaki
ziemniaka
monitoring

wiosn4 przed
wysadzeniem

Badanie w WL.

Pobieranie pr6b bulw do badaf w kierunku wystgpowania Clavibscler micltiganensis ssp.sepedonicus, Rolstonia
solonacearum zidentyfikowanych partii ziemniak6w przeznaczonych do sadzenia pochodz4cych z innych pafistw, w

szczeg6lnoSci wszystkich zidentyfi kowanych partii pochodz4cych z Holandii.
Kontrolomi objqc gl6wnie gospodarstwa prowadzqce uprawg sadzeniakdw ziemniaka jak i gospodarstwa, kt6re mogq

uivwat do nasadzeri sadzeniaki ziemniaka z innvch panstw czlonkowskich.

31

R62e, anturium,
pelargonie
monitoring

caly rok

Badanie wt:$fli

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Ralstonis solunacearum, w gospodarstwach w kt6rych jako material
wyjSciowy/mateczny uZyto material pochodzqcy z Holandii, Niemiec lub pafistw afrykariskich, w kt6rych wystgpuje
bakteria.
W gospodarstwach takich obowi4zkowe pobranie pr6b:
- min. I raz w roku- pr6by z l0%o partii roSlin bezobjawowych oraz
- wody u\wanej do podlewaniazzagro2onych zbiomik6w wodnych w ka2dym miejscu produkcji

pr6bg do badari stanowiq:
-a) roi I iny j e d n opg d owe :

- nierozgalgzione-fragmenty gl6wnej lodygi odcigte ok.2-3 cm nadpowierzchniq gleby/podloia
- rozgalgzione -fragmenty najni|szego pgdu bocznego, odcigtego tu2 nad polqczeniem z lodygq gl6wnq i ok 2-3 cm

powyZej tego miejsca polqczenia ( pobiera sig najni2szyfragment tego pgdu bocznego dlugoici 2-3 cm)
b) roiliny wielopgdowe - fragmenty iednego z pgdr|w, odcigtego ok 2-3 cm nad powierzchniq gleby/podlo2a

1,, RoSliny
monitoring caly rok

Badanie w WL.

Pr6by do badari pochodzqce z partii roSlin lub produkt6w roSlinnych, w szczeg6lnoSci material6w rozmnozeniowych
najlepiej przed jego wysadzeniem, pobieranie pod k4tem organizm6w kwarantannowych, kt6re mog4 wyst4pi6 na danym

materiale. W protokole podai producenta i inne cechy towaru np. nr partii
pochodz4ce zkraj6w

UE I 1 I 1 ) ) 1 1 I I 1 1

np. pr6by zmaterial6w slu2acych do zalo2enia plantacii rozmnozeniowych truskawek itd.

33 Miejsca
produkcji

material6w
rozmno2eniowych

z rodzaju
\trus i Cydonia

lub ich
bezpoSrednie
s4siedztwo
(monitoring)

zgodnie z terminem
ustalanym przez CL

Badanie w CL.

Monitoringowe pr6by do badari z roSlin rodz. Pyrus i Cydonia pod k4tem wystgpowania Pear 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 ;

pr6bg do badari stanowiq 4 najmlodsze jednoroczne pgdy oozba,vione liici. o dlugoici l5-30 cm (materialy do badafi sq
pobierane z r62nych stron pojedynczo badanego drzewa lub po I pgdzie z kaidego innego bezobjawowego drzewa
wvtvDow anepo do b adari)

f,
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
pr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
fzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschorva Zielona
G6ra

Zagait

34 RoSliny z
rodzaju Mulus

zgodnie z terminem
ustalanym przezCL

Badanie w CL.

Pr6by do badari roSlin rodz. Mqlus pod kqtem wystgpowania Apple proliferation MLO
a) 100% sady zramikowe, 100% karkasy

pr6bypobierasig(oddzielniewkazdymzw/wmiejsc)corocznie-z116roSlin(takabywokresie6latprzebadac
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 czgSci nasadzefl roSlin matecznych (w formie kwatery, rzgdu
lub typy podkladki), tak , aby w okresie 6 lat przebadai wszystkie wydzielone czgSci nasadzefi,
zkahdej wydzielonej czgSci pobiera sig do badat'r pr6by zbiorcze z min.0,5 % roSlin podatnych - matecznych, ale nie
mniej ni2 zliczby roSlin, potrzebnych do utworzenia 5 pr6b,
w pierwszej kolejnoSci pr6by pobiera sig z roSlin z objawami chorobowymi lub zerowania wektor6w ( osobne pr6by
zkrtdej takiej ro6liny), a nastgpnie z roSlin bez objaw6w ( tak, aby pobra6 lqcznie material do badari z min.o,5%o
roSlin)

c) 100% szk6lek drzew i krzew6w, plantacji podkladek generafywnych
pr6by pobiera sig (oddzielnie w kahdym z w/w miejsc) w przypadku wystgpowania objaw6w chorobowych lub
2erowania wektor6w:
z min. 0,5 % roSlin podatnych rosn4cych w I miejscu produkcji, ale nie mniej ni2 zliczby roSlin, potrzebnych do
utworzenia 5 pr6b i nie wigcej ni2 z 500 roSlin,
w pierwszej kolejnoSci z ro6lin z objawami (osobne pr6by z kazdej takiej roSliny), a nastgpnie z roSlin bez objaw6w
(tak aby pobrac l4cznie material do badari z min. 0,5 % roSlin),
(uwasa - w przypadku roSlin bezobjawowych dopuszcza sig pobieranie pr6b zbiorczych, ale nalely d1|yl aby
utworzone do badari pr6by zbiorc ze zawiiraly czgsci roSlin zjednorodnego material; - partii/odmiany, gatun[u, kt6ry
mo2e byi zniszczony w przypadku pojedynczych wykryi i stosowania regulacji art. 16 ust.4a ustawy o ochronie 

I
roSlin),

d) sady nasienne, drzewa w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji (monitoring)- pr6by w przypadku wystqpienia 
I

objaw6w, osobne pr6by z ka2dej roSliny 
I

e) sady owocujqce (monitoring) w pierwszej kolejno5ci z drzew z objawami porazenia, a w przypadku ich braku- z drzew 
I

bez objaw6w ( pora2enie utajone) 
I

pr6by do badari stanowiq 4 najmlodsze jednoroczne pedy ppzbqwjgleJiici, o dlugoici kilkunastu cm (materialy do badanl
sq pobierane z r62nych stron pojedynczo badanego drzewa lub po I pgdzie z kaidego innego bezobjawowego dr:ewal
wytypowqnego do badafi 

I

Prbby zsad6w owocuj4cych pobiorq poni2ej wymienionejednostki organizacyjne. 
I

I

2 3
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
nr6b/mieisce badania

Gorzdw
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Miqdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Lag*it

35
Ziemniaki i
inne roSliny
(monitoring)

caly rok

B didr &.

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

- pobieranie pr6b (czg$ci zielonych ro6lin/bulw/korzeni /gleby) do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia
wystgpowania szkodnika zrodzaju Epitrix sp.

36

Miejsca produkcji
material6w

rozmnoieniowych
roSlin z rodzaju

Prunus
Iub ich bezpo5rednie

sqsiedztwo
(w pierwszej

kolejnoSci
brzoskwinia, morela

Sliwa)

zgodnie z terminem
ustalanym przezCL

Badani* $ Ct-.

Pr6by do badari w kierunku wystgpowaniaApricot chlorotic leofroll MLO( Candidatus phytoplasma prunorum).
- pr6by pobiera sig z roSlin z objawami choroby(monitoring)
- aw prrpadku ich braku tak2e monitoringowo z roSlin bez objaw6w porazenia.
Prdbg do badari stanowiq 4 najmlodsze pgdy pozbmoione liici o dlugoici I5-30 cm ( materialy do badan sq pobierane z

r62nych stron poiedynczepo drzewa lub po I pgdzie z kqidego innego bezobiawowego drzewa Wtypowanego do badari.

5

37 RoSliny rodzaju
Dendranthema

w zale2noSci od cyklu
produkcyjnego

Badanie w CL.

Badanie pr6bek roSlin rodzaju Dendranthema w kierunku wystgpowania Chrysontltemum stunt viroid

-100% miejsc produkcji material6w rozmnozeniowych

badanie roSlin, z kt6rych pobierane sA materiaty do dalszych namno2ef ( tj. z karp ro6lin matecznych) - min Traz przed

rozpoczgciem pozyskiwania material6w ( sadzonek)

uwaga:
material do pr6b pobiera sig: osobno z ka2dej partii roSlin lub w przypadku dtfiej liczby roSlin/partii i braku objaw6w
dopuszcza sig pobranie pr6b zbiorczych zka2dej.jednostki produkcyjnej" (kt6r4 moze stanowii: szklarnia, tunel foliowy,
kwatera, st6l wegetacyjny, kilka partii o tym samym pochodzeniu roSlin wyjSciowych, itp - wydzielonej z uwzglgdnieniem

ryzyka fitosanitarnego i ewentualnego postgpowania kwarantannowego);

wielkoSi .jednostki produkcyjnej" - max 20.000 sztuk roSlin, z kt6rych pobiera sig pr6b9 o wielkoSci okreSlonej w

instrukcji dot. pr6bobrania w czgSci odnosz4cej sig do pobierania pr6b zmaterialu do rozmna2ania wegetatywnego;

prdbg stanowiq liicie lub fragmenty roilin z liicmi, pobrane po I szt. z ka2dej roiliny wytypowanej do pobrania pr6b

38 RoSliny
przeznaczone do

sadzenia
rodzaju

Dendrsntltema
oraz Solanum

w zaleznoSci od cyklu
produkcyjnego

Badanie pr6bek roSlin rodzaju Dendrathema oraz Solanum lycopersicum w kierunku wystgpowania Tomslo spotted wilt
virus
-100% miejsc produkcji material6w rozmnozeniowych (sadzonek) roSlin rodzaju Dentranthema

w ka2dym miejscu pobrai min. 5 pr6b,
oraz
rof,liny orzemaczone do sadzenia ( sadzonki) - Solanum btcopersicum
- monitoringowe pobranie min. 3 pr6b .
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
pr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
fzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschorvr Zielont
G6ra

Ztgair

lycopersicum
I 2

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

pr6bg do badai, stanowi l0 liici, pobranych po I szt. z I0 roilin wytypowanych do pobrania prdb, z czgici irodkowej
roiliny,
jeheli stwierdza sig wystgpowanie objmu6w chorobowych, to roilina w caloici wchodzi w sklad pr6by
(stanowiqc l/10 prdby)

39 RoSliny z
rodzaju

Actinidia

caly rok
Badanie w CL.

Pr6by do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Pseudomonas syringae pv.actinidiae pobiera sig w przypadku
podej rzen ia wystgpowania
( do badan pobiera sig czgSci roSlin z widocznymi objawami)

40 RoSliny
okreSlone w

przepisach UE -
podatne dla

Xyllella
fastidiosa

(monitoring)

caly rok
Pr6by do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Xyllela fostidioso
monitoringowo:
a) w miejscach produkcji material6w rozmnoZeniowych:
- z roSlin podatnych* niewykazujqcych objaw6w poruzenia, pochodz4cychzwyznaczonych obszar6w na terytorium UE

lub paristw trzecich, gdzie notowano wykrycia bakterii
- z ro5lin podatnych ** niewykazuj4cych objaw6w porazenia, pochodz4cych z obszar6w UE, innych ni2wyaej

wskazane

I x*
1,'. l**

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

lub pafstw trzecich, gdzie notowano wykrycia bakterii
- z roSlin podatnych** niewykazuj4cych objaw6w poralenia, pochodz4cych z obszar6w UE, innych nizwyZei

wskazanych

lr. 1** t't
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Lp Rodzaj
materiatru

Termin poboru
nr6b/mieisce badania

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdry-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzjn

Wschowa Zie lona
G6ra

Zrg'a,ir

Badanie w CL.

c) w innych miejscach kontrolowanych:
- z ro$lin niewykazuj4cych objaw6w, w pierwszej kolejno6ci w miejscach o najwigkszym zagrozenit ( w pobli2u kt6rych
majduj4 lmajdowaly sig roSliny podatne z innych paristw - np. s4siedztwa takich miejsc produkcji/centr6w dystrybucji
centr6w ogrodniczych)

1 I 1

d) w przypadku podejrzenia wystepowania bakterii
- w orzvoadku niezidentvfikowania roilin oochodzqcvch z wvznoczonvch obszardw UE lub ostistw trzeciclt , gdzie

notowano bakterie nqleiv pobrat ordby z materialu innego oocltodzenia
- w przypadku roilin niewskazujqcych objmudw pora2enia - pobieranie pr6b nale2y ukierunkowat na
gatunki/rodzaje: Acer, Prunus, Coffea, Nerium oleander,Quercus, Polygala myrtifolia)

4l
RoSliny,
produkty
roSlinne

i przedmioty

caly rok
Badanie w IVL lub.Cl-.

Pobieranie innych pr6b roSlin, produkt6w roSlinnych i przedmiot6w na zlecenie.

42
RoSliny,
produkty
roSlinne

i przedmioty

caly rok
Badanie w WL lub CL.

Pobieranie innych pr6b w przypadku podejrzenia wyst4pienia innych organizm6w,
podlegajqcych unijnym i krajowym regulacjom fitosanitarnym or^zw ramach poszukiwania

nowych z^groilefilorganizm6w dotychczas nie notowanych w kraju/wojew6dztwie.

I'WAGA:
Niezal€inie od zassd okrealoDych w powyrszym opracoweniu pr6by pobierr sie zawsz€ w przypadku podejrzenia o u.ystepienie organizm6w
kwarantannornych/regulowanych, pmwadzenia Sledr-€i, przeprowrdzania kontroli eksportowej ( zgodnie z wymagrnismi kraju przeznacz€nia/tmnzytu)
oraz w przypadku koltroli wykonania obowiQzk6rv zwalczej4cych okreilonych w decyzjsch administracyjDych lub aktach prawnych.
W przypadkach nie wska,,anych w t.b€li pr6by pobiera sie zgodnie z inDymi wlaSciwymi $ltycznymi GIORiN lub WIORiN,
W kaidvm orzroadku oobierrnia tzw, pr6b zbiorczvch - informrcia o pr6bsch zbiorczvch musi bv6 zami$zczona w protokole pobrania pr6b.

Sporz4dzil: Witold Mysiuga
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