
Woiew6dzki Inspektorat

Ochrony RoSlin i nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp.

Plan pracy na 2018 rok
z zakresu nadzbru fitosanitarnego

Uwago - szczeg1lowy zakres kontroli wybranych organizm6w szkodliwych
okreilono w punkcie B niniejszych wytycznych oraz planie poboru pr6b na rok 2078;
w odniesieniu do zadafi, dla kt6rych nie zosta\t okreSlone wskainiki liczbowe,

stosuje sig zakres kontroli wskazany w odrqbnych wytycznych Gl6wnego lnspektora
lub Woj ew6dzkiego Insp ektora.

1. PIzeprowadzanie kontroli fitosanitamych:

1) pod kqtem wystQpowania organizm6w kwarantannowych i innych podlegai4cych

regulaciom fi tosanitarnym, z uwzglqdnieniem:

- biologii badanego organizmu i termin6w, w kt6rych widoczne sE najbardziej
charakterystyczne objawy iego wystQpowania i istnieie naiwiQksze

prawdopodobiefistwo .iego wykryci4 przy zastosowaniu odpowiednich metod
badawczych,

- gatunkui rodzajuro3liny/produkturoSlinnego/przedmiotu,

- rodzaju kontrolowanei dzialalnosci (np. uprawa, wytwarzanie, przetw6rstwo,
dystrybuc.iaJ,

- przeznaczenia badanego materialu roSlinnego [obr6t na terenie Wsp6lnoty, do stref
chronionych UE, przemieszczanie ziemniak6w konsumpcyjnych i przemyslowych,

monitoring kraiowy],

- Srodk6w l<rvarantannowych wskazanych w decyzjach wojew6dzkich inspektor6w
w sprawie zwalczania organizm6w szkodliwych,

2] w celu kontroli spelnienia specialnych wymagari zdrowotnoSci, okre6lonych w
przepisach prawa i zaopatrzenia roSlin w paszporty roSlin, oznakowania i zaSwiadczenia,

3J w zakresie oceny zdrowotno6ci material6w ro5linnych przeznaczonych na eksport
i reeksport do paristvv trzecich zgodnie z wymaganiami kraiu przeznaczenia lub tranzytu,

4) nad pracami naukowo - badawczymi z wykorzystaniem organizm6w kwarantannowych,
roSlin, produkt6w ro6linnych lub przedmiot6w pora2onych przez organizmy
kwarantannowe lub niespelniajqcych wymagarl zdrowotno6ciowych, lub zakazanych do
wprowadzania na terytorium Polski - kontrola podmiot6w, kt6re uzyskaly zgodg
Gl6wnego Inspektora na prowadzenie prac, wg wytycznych i zapis5w decyzii CIORiN,

5) ro6lin, produkt6w ro6linnych i przedmiot6w, wprowadzanych z pafistw trzecich na
terytorium Unii Europeiskiej, bezpoSrednio przez granicq polsk4:
a) dla kt6rych zostal okreSlony obowi4zek przeprowadzania granicznel kontroli

fitosanitarnej,
b) nie objgtych obowi4zkiem poddawania ich granicznej kontroli fitosanitarnej -

wramach monitoringu, na poziomie nie nizszym nii 70 o/o przesylek
wprowadzanych w danym punkcie wwozu, i dodatkowo wg zasad okre5lonych w
odrgbnych pismach GI0RiN,



6)

oraz

c) ocena stanu fitosanitarnego terenu przejScia granicznego i ich bezpoSredniego

otoczenia,
pod kEtem prawidlowo6ci przemi eszczania i zdrowotnoSci roSIin i produkt6w roSlinnych
na terenie kraju oraz do/z innych pafistw czlonkowskich UE:

a) w zakresie: wprowadzania do obrotu material6w ro6linnych przez zarejestrowane
podmioty, zaopatrzenia przesylek roSlinnych w paszporty ro5lin, oznakowania
i za6wiadczenia oraz wystQpowania organizm6w kwarantannowych,

b) w miejscach, w kt6rych prowadzony jest obr6t - gieldy, centra handlowe, hurtownie,
targowiska, du2e sklepy [niezale2nie od kontroli ziemniak6w pod kqtem bakteriozy
pier6cieniowej ziemniaka) - 1-2 kontrole ka2dego miejsca w roku; w przypadku

znacznej liczby takich podmiot6w kontrolami powinny byd obowi4zkowo objqte
podmioty prowadz4ce najwigkszy obr6t lub obr6t ro6linami o najwiqkszym
zagro2eniu fi tosanitarnym,

c) w odniesieniu do towar6w pochodz4cych z innych paristw czlonkowskich Wsp6lnoty
naleiy dqLye (niezale2nie od kontroli ziemniak6w) do przebadania ok. 1,0o/o

przywo2onych [zidentyfikowanych) partii ro6lin lub produkt6w roSlinnych,

w szczeg6lno6ci materialu rozmno2eniowego, najlepiej przed jego wysadzeniem, lecz

nie mniej ni2 10 partii na terenie ka2dego wojew6dztwa,
d) kontrola ostatecznych nabywc6w ro5lin, produkt6w ro6linnych lub przedmiot6w,

kt6re w trakcie obrotu powinny by( zaopatrzone w paszport ro6lin - w ka2dej
jednostce organizacyjnej co najmniej 3 niezarejestrowanych podmiot6w zajmujEcych

siq profesjonalnie produkcj4 ro5lin - produkt6w finalnych przeznaczonych na

sprzeda2
(np. do konsumpcji), wytypowanych przede wszystkim spo6r6d producent6w ro6lin
z rodz. Malus, Pntnus, Pyrus, Rubus, Fragaria, Dendrathema, Dianthus oraz ozdobnych
ro6lin cebulowych,warzry i ro5lin le6nych przeznaczonych do nasadzefi le6nych,

w zakresie organizm6w niekwarantannowych:
a) rejestracja wystqpowania tych organizm6w [,,rejestracja szczeg6lowa") - wg

zakresu okre5lonego przez wojew6dzkiego inspektora na podst. zarz4dzenia

Gl6wnego Inspelitora,
b) sygnalizacja termin6w wykonania zabieg6w zwalczaj4cych agrofagi - decyzja

o prowadzeniu sygnalizacji i zakresie tych dzialari do uznania wojew6dzkiego

inspektora,
c) na potrzeby:

- wynikaj4ce z eksportu zb62 - w tym ukierunkowany monitoring plantacii zb62

pod kqtem Snieci (Tilletia caries, Tilletia controversa) oraz glowni li6ciowej
pszenicy (U rocistis ag ropyri), oraz

realizacji porozumienia w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa produkcji
pierwotnej 2ywno5ci pochodzenia ro6linnego upraw pod k4tem patogen6w

wytvvarzaj4cych mykotoksyny - ukierunkowany monitoring plantacji zb62 pod

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

(Fusarium spp.)

monitoring zb62naleiy prowadzii w oparciu o metodyki opracowane przez IOR-PIB

- l4cznie na 10 plantacjach zb62?ywicielskich w ka2dym oddziale WIORiN,

7)

2



2.

Szczeg6lowe wytyczne Wojew6dzkiego Inspektora w odniesieniu do pkt.7 zostaly
przesiane pismem WNF.7122.1.3.2016 z dnia 30.05.2016 r. i sE wytycznymi
obowi4zujEcymi w roku 2018.

zwi4zane z eksportem towar6w ro6linnych - pod kEtem obecno6ci Ceratitis
capitata,
kontrola wystqpowania organizmu z u2yciem pulapek feromonowych na terenie
wojew6dztw zachodnich i poludniowo-zachodnich (woj. zachodniopomorskie,
wielkopolskie, lubuskie, dolno6l4skie, opolskie), pulapki rozmieszczone w sadach

owocowych, szczeg6lnie mniej intensywnie chronionych, min. w 10 lokalizacjach
w wojew6dztwie, (zokup pulopek przez GIORiN),

Planowane przekazanie pulapek do: OT Gorz6w. OT Krosno Odrzariskie. OT

Lubsko. OT Nowa 56l. OT Slubice. OT SulQcin. OT Swiebodzin, OT Wschowa. D

Zielona G6ra, OT Zagari.

ocena pulapek: wklady pulapek z odlowionymi owadami, po ich przeglqdzie
w oddzialach i laboratoriach wojew6dzkich WIORiN, w ramach badari

weryfikacyjnych nale2y przesylai do badari w Centralnym Laboratorium GIORiN,

B) z uwzglqdnieniem w trakcie ka2dej kontroli tak2e organizm6w szkodliwych dotychczas
nie notowanych w kraju/wojew6dztwie (r6wnie2 nielnararantannowych),

9) zbezwzglqdnym pobieraniem pr6b do badaf laboratoryjnych w przypadku podejrzenia
vvystEpienia organizm6w kwarantannowych i innych podlegajqcych regulacjom
fitosanitarnym Wsp6lnoty lub paristw importujqcych lub organizm6w szkodliwych
dotychczas nie notowanych w kraju/wojew6dztwie,

10J niezwloczne notyfikowanie do Gl6wnego Inspektoratu wszystkich przypadk6w
stwierdzonych nieprawidlowo6ci.

Ukierunkowanie kontroli fitosanitarnych na nastqpui4ce organizmy szkodliwe:

1) bakterie Ralstonia solanacearum [priorytetowo) i Clovibacter michiganensis ssp.

sepedonicus:

a) zakres kontroli powinien byC zgodny z przylqtymi programami kontroli i zwalczania
bakterii, z uwzglqdnieniem wytycznych przekazanych w pi6mie WF-90-9/17 z dnia
77.17.2017 r. (wojew6dzki inspektor moZe przy14t. minimalny poziom kontroli,
okre6lony w tym pi6mie, do poziomu calego WIORiN, a nie do poszczeg6lnych
oddzial6w),

b) urzqdowe dzialania monitoringowe nale2y w pierwszej kolejno6ci ukierunkowa6 na:

ziemniaki przeznaczone na samozaopatrzenie oraz na sadzeniaki ziemniaka z
paristw czlonkowskich UE,

producent6w, l<t6rzy wyprowadzajE ziemniaki z gospodarstwa,
gospodarstwa niezarej estrowane,

miejsca, w kt6rych stwierdza siq nieprawidlowo6ci,
c) ziemniaki pochodz4ce z innych paristw - d42yt do przebadania wszystkich

zidentyfikowanych partii ziemniak6w przeznaczonych do sadzenia, oraz w miarq
mo2liwo6ci l0 o/o zidentyfikowanych innych partii [w tym - w szczeg6lno$ci
pochodzqcych z Holandii), a w przypadku ziemniak6w konsumpcyjnych
pochodzqcych z Egiptu kontrola co najmniej 3 partii w ka2dym wojew6dztwie,

J



2)

dJ wszystkie pr6by bulw ziemniak6w, za wyjqtkiem przypadk6w, wskazanych
w wytycznych dot. kontroli i zwalczania bakterii, powinny by6 r6wnolegle badane

w kierunku wystqpowania obu bakterii,
eJ wlqczenie do program6w kontroli - plantacji innych roSlin 2yryvicielskich bakterii

Ralstonia solanacearum - 162, anlurium i pelargonii, pochodzEcych z Holandii, Niemiec
lub paristlv afrykafiskich, w kt6rych wystqpuje bakteria:

- kontrola wizualna ro6lin 2pvicielskich w miejscu produkcji - w okresach
kwartalnych,

- obowiAzkowe pobranie pr6b:

min 1 raz w roku - pr6by z 10 % partii roSlin bezobjawowych i wody u2yavanej do
podlewania/zagroZonych zbiornik6w wodnych w ka2dym miejscu produkcii,
oraz w kaZdym przypadku podejrzenia poraZenia,

0 kontroli przeprowadzanych na drogach w celu wyeliminowania niezgodnego z

prawem przemieszczania bulw ziemniaka - wszlzstkie iednostki organizacyjne
zaplanui4 po 4 kontrole. w kaZdym p6lroczu

Bursaphelenchus xylophilus, Anaplophora chinensis (Anoplophora malasioco)

i Anoplophoro glabripennis, Xylella fastidiosa:

zakres kontroli powinien byi zgodny ze wskazanym w tabeli 1 [zalEcznik do

wficznych),
oraz

- w przypadku .A naplophora sp. - kontrola rvystqpowania organizmu z u2yciem pulapek

feromonowych, rozmieszczonych 916wnie w sAsiedztwie miejsc produkcji i centr6w
dystrybucji ro5lin podatnych oraz miejsc, w kt6rych mog4 znajdowa6 sig towary
importowane z Chin (kt6rym towarzysz1 DMOJ, min. w 10 lokalizacjach
w wolew6dztwie (zakup pulapek przez GIORiN),

- Planowane przekazanie pulanek do : OT Kros

Miedzvrzecz. OT Nowa 56l. OT Slubice. OT Strzelce Krajefiskie. OT Sulgcin. OT

Swiebodzin. OT Wschowa. OT Zaga6.

ocena pulapek: odlowione okazy Anaplophora sp. nale2y przesylat do badari

w Centralnym Laboratorium GIORiN,
-_ w przypadku Bursaphelenchus xylophilus - kontrola r,ruystgpowania wektor6w nicienia

z u.iyciem pulapell rozmieszczonych w lasach lub w pobliZu miejsc przerobu/
skladowania drewna iglastego, w 10 Iokalizacjach w wojew6dztwie

- Planowane przekazanie pulapek do : OT Corz6w. OT Lubsko. OT Miqdzwzecz. OT

G6ra. OT Zagafi.

lokalizacja pulapek i ich kontrola - do uzgodnienia z PGL Lasy Palistwowe,

wg odrqbnych wytycznych GIORiN (zakup pulapek przez GIORiN),

ocena pulapek: odlowione okazy Monochamus sp. nale2y przesylad do badati

w Centralnym Laboratorium GIORiN,

3) inne organizmy szkodliwe podlegai4ce uni,nym regulac)om fitosanitarnym

i sprawozdawczoSci,

organizmy szkodliwe dla ro6lin, uznane za mogAce stanowi6 istotne zagro2enie w UE

[tzw. nowe zagroienia) - kontrolowane na podstawie programu "Survey",

zatwierdzonego przez KE dla Polski

4



- zakres kontroli w roku 2018 - wg wytycznych obowiEzuj4cych w roku 2017.

3. Nadz6r nad podmiotami:
1) zarejestrowanymi z uwagi na regulacje UE,ze zwr6ceniem uwagi m.in. na:

prowadzenie odpowiedniej ewidencji produkcji i obrotu materialem roSlinnym
(uprawy, nabycia, zby cia, przechowywania),

prawidlowe zaopatrywanie roSIin, produkt6w ro6linnych i przedmiot6w w paszporty
ro6li n, o dp owi edni e oznakowani a lub za(wiadczenia,
posiadanie dokument6w potwierdzajEcych pochodzenie material6w roSlinnych
stosowanych do nasadzeri lub pozyskiwania material6w rozmno2eniach,

ocenq zdrowotnoSci uprawianych/wyfv,tarzanychfprzechowywanych material6w
roSlinnych podlegajEcych regulacjom fitosanitarnym, z uwzglqdnieniem ustawowych
wymaga6 zdrowotno6ciowych dla tych material6w ro6linnych,
wydawanie paszport6w ro6lin,

kontrolg podmiot6w upowa2nionych do wydawania paszport6w ro6lin,
2) zarejestrowanymi z uwagi na importowe wymaganie fitosanitarne pafstw, do kt6rych

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

zwr6ceniem uwagi odpowiednio na:

prowadzenie odpowiedniej ewidencji zabieg6w (sanitarnych, Srodkami ochrony
roSlin, itp.) wymaganych i stosowanych w tych miejscach,

realizacjq zalecefi pokontrolnych,

posiadanie dokument6w potwierdzajEcych pochodzenie/miejsce produkcji
material6w ro6linnych przeznaczonych na eksport,
prawidlowe opakowania i ich oznakowanie.

4. Nadz6r nad prawidlowo6ci4 udzielania i wykorzystania dotacii przeznaczonych na
re al izaci g zadafi przy zw alczaniu organ izm6w szkodl iwych
- wnikliwa analiza skladanych wniosk6w izal4czanei dokumentacji, w zakresie zasadno6ci

udzielenia dotacji i potwierdzenia spelnienia wymagari okre6lonych w stosownym
rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Szkolenia dla podmiot6w dzialaiEcych w sektorze produkcii i obrotu materialami
ro5linnymi podlegai4cymi regulacjom fitosanitarnym, ze szczeg6lnym
uwzglqdnieniem:

- zagroienia powodowanego przezi
bal<terie Ralstonia solanacearum i Clavibacter michigonensis ssp. sepedonicus
oraz inne nowo wykrywane organizmy szkodliwe [wg zaistniatych potrzeb),

- wymagafr zwi4zanych z przemieszczaniem polskich ziemniak6w do innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej,

- zamieszczania informacji dla podmiot6w, np. w formie komunikat6w, ulotek na stronie
internetowei oraz na tablicach informacyjnych wszystkich jednostek PIORiN oraz w
innych miejscach, dostqpnych dla zainteresowanych podmiot6w [urzqdy gmin, o5rodki
doradztwa rolniczego, itp.).

6. Szkolenia inspektor6w, realizuj4cych bezpo5rednio zadania nadzoru fitosanitarnego,
w zakresie wiedzy merytorycznej, przepis6w kodeksu postQpowania administracyjnego i



innych stosownych przepis6w prawnych - przede wszystkim w formie warsztat6w, z analizE
konkretnych sytuacji (jako ,,studium przypadku"l. W tematyce szkoleri nale2y uwzglqdnia6
m.in. kwestie zwi4zane z bakteriami kwarantannowymi dla ziemniaka (Cms i Rsol), a tak2e
z obslugq fitosanitarn4 eksportu (sprawy biez4ce oraz przypominanie szczeg5lnych zasad

odnoszEcych siq do okreSlonych kierunk6w eksportu, np. ograniczenia w eksporcie do
Federacji Rosyjskiej).

7. Nadz6r nad realizaci4 zadafi w oddzialach woiew6dzkich inspektorat6w
z uwzglqdnieniem realizacji wytycznych dot. kontroli \ ystqpowania i zwalczania bakterii
kwarantannowych dla ziemniaka.

Prowadzenie kontroli - lustracii wystgpowania organizm6w szkodlivlych
( kwarantannowych/ regulowanych ).

Szczeg6lowy zakres lustracii Wstgpowania wvbranltch organizm6w
szkodliwvch,

1) Anoplophoro chinensis (Anoplophora malasiaca), Anoplophora
glabripennis
Lustracje wizualne roSlin podatnych na pora2enie, przeznaczonych do
sadzenia, innych ni2 nasiona ( z czq5ciami zdrewnialymi i tak2e w formie
bonsai ) rodzai6w: Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Citrus, Corylus, Cornus,

Crataegus, Cotoneaster, Lagerstroemia, Molus, Fagus, Platanus, Populus, Pyrus,

Rosa, Salix" Ulmus oraz gatunku Aesculus hippocastaneum i Prunus
laurocerasus

- 100 o/o zarejestrowanych miejsc produkcji - roslinypodatne

- 1,00 % zarejestrowane centra dystrybucji - ro6liny podatne

Skupiska roSlin podatnych. na obszarach. na kt6rlrch znajduiAsie:

- zaklady, do kt6rych dostarczane s4 towary z Chin ( np.typu kamieri,
kostka, ta6my metalowel transportowane na paletach, w skrzyniach lub
kontenerach drewnianych, zawierajqcych drewno wy5ci6lkowe
okorowane lub nie, wytypowa6 takie skupiska drzew li5ciastych wok6l
min. 1 wiqkszego zakladu, w kaZdei iednostce organizacyjnej

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

drewnianych, zawierajqcych drewno wTrSci6lkowane okorowane lub nie

- parki, skwery obszary le6ne, wyznaczy(. co naimniei 3 skupiska ro6lin
podatnych, w kaZdei iednostce organizacyinej i przeprowadzi6

minimum 1 kontrolq w roku , w ka2dym takim stanowisku

Lustracie w wfw mieiscach obelmuj4 wszystkie rosliny podatne, tak2e

inne ni2 te, kt6re wymagaj4 paszport6w roslin
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Z) Apple proliferation MLO (Phytoplasma mali) - (sprawca proliferacji
jobloni)
Lustracje wizualne roSlin rodza.ju Malus

- 100 0/o sady zrainikowe, karkasy, mateczniki podkladek
wegetatywnych, plantacje podkladek generatywnych, szk6lki roSIin do
nasadzefi - coroczne lustracje

- 1000/o ro6liny podatne w bezpo5rednim sqsiedztwie w/w miejsc
produkcii- coroczne lustracje

- 1-2 sady nasienne w ka2dei jednostce organizacyjne;' (;'eZeli dostqpne)
- coroczne lust racje

- sady owocu.jqce ( nie mniej ni2 lustracje 3 sad6w, w ka2dej jednostce

organizacyjnej)

3) Apricot chlorotic leafroll MLO (Candidatus phytoplasma prunorum) -
(sp rawca chl orotyczneg o liici ozwoj u moreli)
Lustracie wizualne roSlin rodzaju Prunus

- l00o/o miejsc produkc.ji material6w rozmno2eniowych

- L00o/o ro5lin podatnych w bezpo6rednim sEsiedztwie w/w miejsc
produkcji

4) Bursaphelenchus xylophilus - wqgorek sosnowiec ( sprawca zamierania
sosny)
Lustracje wizualne roSlin iglastych, drewna okrEglego i przetartego, materialu
opakowaniowego, zrebk6w, wi6r6w, zrzynk6w, odpad6w otrzymanych z

takiego drewna
drzewostany

- w pierwszej kolejno6ci stanowiska, na kt6rych obserwuje siq drzewa z
objawami wiqdniqcia, zasychania izamierania oraz znajdujEce sie w
poblizu punkt6w lvwozu, skladowania i przerobu drewna iglastego i
opakowafl drewnianych ( w szczeg6lno6ci materialu pochodz4cego z

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

- w miejscach przerobu i skladowania drewna iglastego i opakowafi
drewnianych

5'1 Chrysanthemum stunt viroid ( sprawca karlowatoici ztocienia)
Lustracie roSlin rodzaju Dendranthemo

- 100 o/o miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych
Lustracje przeprowadza(. kilka razy w roku, w zale2no6ci od systemu
produkcji w danym miejscu produkcji i analizy ryzyka, tak aby ro5liny,
z kt6rych pozyskuje siq sadzonki byly poddane takiej kontroli
minimum jeden raz na sezon uprawy a w przypadku gdy material
rozmnoZeniowy jest pozyskiwany bezpo6rednio z ro6lin



6)

dopuszczanych do kwitnienia- dodatkowo jeden raz tu2 przed lub w
trakcie kwitnienia; w przypadku du2ych plantacji szczeg6lowej
kontroli poddaje siq co najmniej 10% ro5lin

Clavibacter michiganensis ssp.insidiosus ( sprawca bakteryjnego
wiqdnigcia lucerny)
Lustracje wizualne roSlin Iucerny

- 1,00 o/o plantacji nasiennych

- 1,00 0/o innych upraw lucerny w gospodarstwach z plantacja nasienn4 i
uprawa lucerny sqsiadu j4cych z plantacjami nasiennymi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis ( sprawca raka
bakteryjnego pomidoro) oraz Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (
spr aw ca p I ami s to S ci b akteryj n ej )
Lustracje wizualne roSlin pomidora i papryki

- 100 o/o partii roslin pomidora przeznaczonych do sadzenia ( produkcja
rozsad u zarejestrowanych podmiot6w i plantacje nasienneJ pod

k4tem wystgpowania obu organizm6w

- 100 o/o partii ro5lin papryki przeznaczonych do sadzenia ( produkcja
rozsad u zare.iestrowanych podmiot6w) - pod k4tem wystQpowania

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria

D aktulosphairq vitifoliae (filoksera winiec)
Lustracje roSlin rodzaju l/ifrs

100 % partii 106lin lvymagaj4cych zaopatrzenia w paszport ro5lin
100 0/o winnic kontrolowanych na potrzeby Agencji Rynku Rolnego
(monitoring)

- inne uprawy winoro5li, co najmniej 1 kontrola w ka2dej jednostce

organizacyjnej ( je2eli jednostka posiada takie uprawy na obszarze

dzialania)

9) Ditylenchus destructor ( niszczyk ziemniaczak), Ditylenchus dipsaci
(niszczyk zjadliwy)
@apowieanio ao gat.

l<twarantannow)tmi)

Lustracje ro6lin ziemniaka i innych ro6lin podatnych wymagajqcych

zaopatrzenia w paszport roSIin

- 7O0o/o partii sadzeniak6w ziemniaka (tylko Ditylenchus destructor)

- l00o/o innych ro6lin podatnych wymaga.iqcych zaopatrzenia w

paszport roSlin, w przypadku gdy standardowo nie planuje siq badari

taboratoryjnych (t,. inne ni2 wskazane poni2ej - nasiona lucerny i

Bl
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ro5lin cebulowych rodz. Allium i cebuli dymki oraz w pozostalych
przypadkach - wg. decyzji WI0RiN)

10) Epitrix sp. (wlochatki)
Lustracje wizualne roSlin podatnych
zidentyfikowane partie ziemniak6w pochodzAcych z Hiszpanii i Portugalii

100 o/o ocena wizualna bulw ( uwaga nale?y d42yt do zidentyfikowania
i kontroli wszystkich partii sadzeniak6w ziemniakaz tych paristw)

produkcja krajowa
L00 o/o upraw sadzeniak6w ziemniaka, pod k4tem uszkodzeri czq6ci

nadziemnych, w trakcie prowadzonych kwalifikacji sadzeniak6w
ziemniaka, d w przypadku podejrzenia wystqpowania szkodnika -
kontrola bulw igleby (wraz z badaniami laboratoryjnymiJ
100 o/o partii ziemniak6w kontrolowanych w ramach urzgdowego
nadzoru nad bakteriq Cms - kontrola bulw pod k4tem wystqpowania
objaw6w zewnQtrznych na powierzchni bulw
2 partie ziemniak6w ( w ka2dej jednostce organizacyjnej),
kontrolowane w ramach urzqdowego nadzoru nad bakteriq Cms -
kontrola bulw pod kqtem wystqpowania objaw6w widocznych pod
sk6rkE i na przekroju bulw ( obra6 i przekroi6 bulwy)
100 o/o partii innych roSlin 2ywicielskich rodzaju Solanaceae

wymagajEcych zaopatrzenia w paszporty ro5lin - kontrola pod k4tem
objaw6w na czq5ciach nadziemnych ( w trakcie kontroli
prowadzonych na obecno56 innych organizm6w kwarantannowych/
regulowanych I np. Ralstonia solanacearum, PSTVd ), a w przypadku
podejrzenia wystqpowania szkodnik5w - kontrola korzeni i gleby I
wr az z badaniami laboratoryj nymi)

11) Erwinia amylov ora (sp raw ca zarozy og niow ej )
Lustracje wizualne ro5lin podlegajqcych paszportowaniu
Streff buforowe

100 o/o miejsc produkcji materiai6w rozmno2eniowych, dla kt6rych
wwnacza siq strefq buforow4 i rosliny podatne w bezposrednim
sqsiedztwie tych miejsc - coroczne lustracje, dwukrotnie ( I raz w
miesiqcach VI-UII i L raz w miesi4cach VIII-IX)
100 o/o ro5lin 2ywicielskich w strefie o szeroko6ci 500 m wok6l miejsc
produkcji w strefie buforowej - min. jedna lustracja w miesiEcach VIII-
IX

100 o/o ro6lin 2ywicielskich na pozostalym obszarze strefy buforowej -
min.L lustracja w okresie wegetacji



Miejsca produkcji material6w rozmno2eniowych. dla kt6rych nie ,nLvznacza

glg stref buforowych
100 o/o takich miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych i roSliny
podatne w bezpo5rednim s4siedztwie tych miejsc - coroczne lustracje,
min. 1 razw miesi4cach VI-VIII

UWAGA: obowi4zuje w dalszym ciqgu pismo Gl6wnego Inspektora
WF-450-2 82 / 2076 z dnia 22.07 .20 1.6r.

1,2)Gibberella circinata ( sprawca raka tywicznego sosny)
Lustracje ro5lin podatnych na pora2enie I ro5liny rodz. Pinus i gat.

Pseudotsuga menziesi) przeznaczone do sadzenia - bez nasion i szyszek

100 o/o miejsc uprawy i dystrybucji roSlin podatnych, wymagajqcych
zaopatrzenia w paszporty ro5lin
100 o/o wydzielonych obszar6w le6nych, z kt6rych bqdE pozyskiwane
szyszki na nasiona w danym roku ( ustalone z Lasami Paristwowymi)
lasy, parki i tereny zielone, co najmniej 2 stanowiska, w ka2dej
jednostce organizacyjnej

1,3)Globodera rostochiensis (mqtwik ziemniaczan!), Globodera pallida
(mqtwik agresywny)
Kontrole roSlin ziemniaka i innych ro6lin

100 o/o plantacji sadzeniak6w ziemniaka
plantacje innych ziemniak6w ni? w f w

74)Pear decline MLO (Candidatus phytoplasma pyri) - (sprawca zamierania
gruszy)
Lustracje wizualne ro6lin rodz. Pyrus i Cydonia

L00 o/o miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych
100 o/o ro6lin podatnych w bezpoSrednim s4siedztwie wfw miejsc
produkcji

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

uwagQ na gruszq kaukaskq )

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

100 o/o plantacji nasiennych

76)Phytophthora fragariae var. fragariae (sprawca czerwonei zgnilizny
korzeni truskawki)
Lustracje wizualne roSIin truskawki

100 o/o partii material6w rozmnoZeniowych ( uprawianych i/lub
skladowanych)
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17) Phytophthora ramorum
Lustracje wizualne roSlin podatnych

100 % miejsc produkcji ro6lin podatnych wymagajqcych zaopatrzenia
w paszport ro6lin - Viburnum spp., Camelio spp., Rhododendron spp.
inne ni2 Rhododendron simsii - min. 2 kontrole w sezonie wegetacji

- 100 o/o zare.lestrowane centra dystrybucji wszystkich ro6lin podatnych

- min 1 kontrola w roku ro5lin podatnych

- tereny zielone i le5ne - co najmniej 2 wiqksze skupiska roSlin
podatnych w iednostce organizacyinei, min. 1 kontrola w roku na
wyznaczonym stanowisku

( lustrocje w w/w miejscach obejmujq wszystkie roiliny 2ywicielskie, takie inne
nii te, kt6re wymagajq paszportiw roSIin)

78) Plasmopara halstedii (sprawca mqczniaka rzekomego slonecznika)
Lustracje wizualne upraw slonecznika

- 100 o/o plantacji nasiennych - min. 2 lustracje w roku

L9) Plum pox virus (sprawca szarki Sliwy)
Lustracje wizualne ro5lin rodz. Prunus ( z uwzglqdnieniem czere6ni, wisni i
Prunus pumila )

- 100 o/o sady zraLnikowe, karkasy, mateczniki podkladek
wegetatywnych, plantacje podkladek generatywnych, szk6+ki roSlin do
nasadzeri - coroczne lustracje

- 100 o/o roSliny podatne w bezpoSrednim sEsiedztwie w/w miejsc
produkcji - coroczne lustracje

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

- 100 o/o mieisc produkcji/dystrybucji ro5lin z rodzaju Actinidia
( co najmniej 1 kontrola przed wydaniem paszportu roilin)

27) PSTVd Potato spindle tuber viroid ( sprawca wrzecionowatoSci bulw
ziemniaka)
Lustracje wizualne roSlin ziemniaka

- 100 % upraw sadzeniak6w ziemniaka

- plantacje innych ziemniak6w ni2 w/w

22) Ralstonia solanacearum (sprawca iluzaka) i Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus ( sprawca bakteriozy pierScieniowej ziemniaka)
Ziemniaki i inne ro6liny 2ywicielskie, wody powierzchniowe, Scieki/odpady
plynne

- wg odrQbnych rtrytvcznych

ll



oraz dodatkowo w br. monitoringowo
wlEczenie do program6w kontroli plantacji innych ro6lin 2ywicielskich
bakterii Ralstonia solanacearum - r62, anturium, pelargonii,
pochodz4cych z Holandii, Niemiec lub paristw afrykafiskich, w kt6rych
wystqpuje bakteria:
kontrola wizualna roSlin Zywicielskich w miejscu produkcji- w
okresach kwartalnych

23) Synchytrium endobioticum (sprawca raka ziemniaka)
Kontrole roSlin ziemniaka i innych ro5lin

100 o/o sadzeniak6w ziemniaka
kontrole innych ziemniak6w, gt6wnie bulw

24) T omoto sp otted wilt virus (sprawca brqzow ej plamistoici p omidora)
Lustracje ro5lin podatnych gatunk6w Apium graveolens, Capsicum annuum,

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

roSliny rodzaj u Dendranthema, r oiliny odmian nowogwinejskich mieszaric6w

rodzaju lmpatiens. RoSliny gatunk6w Solanum melongena i Solanum

tuberosum.

1.00 o/o miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych (sadzonek)

roSlin podatnych, wymagajqcych zaopatrzenia w paszport roSlin

25) Xanthomonas campestris pv.phaseoli (sprawca ostrej bakteriozy fasoli)
Lustracje wizualne roSlin fasoli

L00 o/o plantacji nasiennych

26) Xanthomonas fragariae (sprowca bakteryjnej kanciostej plamisto$ci liici
truskawki)
Lustracje roSlin rodzaju Fragaria

L00 o/o miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych

27) Xyllella fastidiosa (sprawca choroby Pierce's o na winoroSli )
Lustracje ro5lin podatnych okre5lonych w przepisach dotyczEcych

zwalczania bakterii
t00 o/o miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych (za wyi4tkiem
plantacj i nasiennych),

L0 0 o/o zare j e strowanych centr dystrybucyj nych,

kontroli podlegajA:

roflliny podatne [wymienione w zalEczniku do rozporz4dzenia w sprawie

zwalczania bakterii),
- pochodz4 ce zWznaczonych obszar6w na terytorium UE1l, oraz

- pochodzqce z paristw trzecich, w kt6rych notowano wykrycia bakterii,

t2



tllista wyznaczonych obszar6w na terytorium UE ,zamieszczona jest na stronie KE:
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-

fastidiosa/index en.htm,

roiliny podatne (wskazane w bazie danych KE 2), pochodzEce z obszar6w UE,

i nnych ni2 wyze) wym ieni one;
z) wykaz ro6lin podatnych zamieszczony jest na stronie KE pod adresem:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant health biosecurity/legislation/emergency measures/xylella-
fastidiosa/susceptible en.htm

(uwaga: wykaz roilin podatnych oraz wyznoczonych obszar1w na
terytorium UE jest na bieiqco aktualizowany na stronie internetowej KE )

oraz w ramoch monitoringu nastqpujqce typy miejsc
- obszary le6ne I min. 1 kontrola w jednostce organizacyjnej)
- parki/skwery/ogrody przydomowe ( min. 1 kontrola w jednostce

organizacyjnej)
- stanowiska ro6lin dzikorosn4cych ( min. 1 kontrola w jednostce

organizacyjnej)
- \00o/o winnic kontrolowanych na potrzeby Agencji Rynku Rolnego
- sAsiedztwa miejsc produkcji/centr6w dystrybucji, ogrodniczych I min. 1

kontrola w jednostce organizacyjnej)
- sady roSlin rodz. Prunus - ukierunkowa6 na sady, w kt6rych wysadzono

material rozmno2eniov'ry z innych paristw ( min. 1 kontrola w jednostce

organizacyjnej)

kontroli podlegajq:

roSliny podatne - gatunki wskazane w bazie danych KE z)

Z9)Lustracje Wstqpowania innych organizm6w szkodliwych nit w/w,
podlegajqce krajowym i unijnym regulacjom fitosanitornym oraz
kontrolowone na podstawie programu SURVEY 2078.

PowyLszy plan pracy z zakresu nadzoru fitosanitarnego naleiry ( o ile to moiliwe
ze wzglgdu na kontrolowane gatunki roSlin, miejsce prowadzenia kontroli oraz w
zaleLnoici czy kontrola iest pzeprowadzona na zlecenie czy w ramach
prowadzonego monitoringu), r6wnorzqdnie realizowat. z zatwierdzonym
planem kontroli w ramach programu Survey 2018 oraz planem poboru pr6b do
badari laboratoryinych na rok 2OL8.

Sporz4dzil: Witold Mysiuga
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