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Plan poboru pr6b do badari laboratoryjnych na rok 2016

Lp Rodzaj
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Odrz.
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Wschowa Zielona
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T;agatr

I
Drewno
iglaste

moniloring

UIIAGA: NOWTERMIN
maj-czerwiec

Pr6by drewna, wi6r6w, zrzynek, zrgbk6w, odpad6w drzewnych i opakowaf drewnianych pobierac w miejscach przerobu i
skladowania drewna iglastego i opakowari drewnianych pod kqtem wystgpowania Bursaphelenchus xylophilus. W
pierwszej kolejnoSci zwidocznymiobjawami2erowania Zerdzianek (ich chodnikami larwalnymi) lub wystgpowania
grzyb6w siniznowych.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

UlltAGA: NOWYTERMIN
maj-czerwiec

Pr6by pobierac ze stanowisk le6nych (w pierwszej kolejnoSci z drzew iglastych obumarlych, powalonych, przewr6conych i
poraZonych przezowady,(zwlaszcza Zerdzianki) a w przypadku braku takich drzew- z losowo wybranych drzew) pod
katem wystqpowania Burssphelenchus xvlophilus.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

) Drewno i
drewniany
material

opakowaniowy
monitoring

caly rok
Pr6by pobiera6 z drewna i drewnianego materialu opakowaniowego pochodzqcego z Portugalii (PT) i Hiszpanii (ES) pod
k4tem wystgpowania Bursaphelenchus rylophilus. Zawsze w przypadku wystgpowania objaw6w zerowania i w
przypadku niespelnienia wymagafi w zakresie oznakowania

IPT IPT IPT IES TES IPT IPT IPT IPT IPT
IES

IPT
IES

IPT
ES

iednostki organizacyine maiace mo2liwoSC pobrania wiecei ni2 I pr6by wskazane iest aby pobralv koleine nr6bv

3
Woda i roSliny

Solanum
dulcamara
monitoring

dwukrotny termin
poboru wody zostanie

podany przezCL

Monitoring wody pod katem wystgpowania Ralstoniu solsnuceorum.
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* - zaklad przetw6rstwa ziemniak6w( 4 krotny pob6r), ** - oczyszczalnie 5ciek6w, *** - wody powierzchniowe
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4 Plantacje
nasienne

slonecznika

okes wegetacyjny Pr6by pobierai do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Plasmopora lrslstedii tylko w przypadku
podejrzenia pora2enia ( badanie roSlin z objawami). Badanie laboratoryjne w CL.

5. Truskawka
material

rozmnozeniowy termin uzaleZniony od
cyklu produkcyjnego

Pr6by pobierad pod kqtem wystgp owania Aphelenchoides besseyi, Plrytophthora fragariae var.fragafiae, Arubis mosaic
virus*, Raspberry ringspot virus*, Strawberry latent ringspot virus*,Strawberry mild yellow edge virus, Tomuto black
ring virusx. (z materialow rozmnoZeniowych maliny pobrat pr6by do badari w kierunku wystgpowania wirusdw
oznaczonych gwiazdkq)
- I 00% partii uprawianych material6w rozmno2eniowych

Jednq pr6b9 pobran4 w kierunku wystgpowania Phytophthora fragariae var.fragariae Oddzial Slubice przeSle

bezpo5rednio po pobraniu do CL.

rJzgodnit termin z producentami tok aby pob6r pr6b nastqpil z miesigcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego
terminu wykopnu ania/sprzeda2y s adzonek trus km,tt ek

6 Truskawka
material

rozmno2eniowy

termin uzaleZniony od
cyklu produkcyjnego

Pr6by pobierai do badari laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Xanthomonas fragariae w przypadku podejrzenia
wystgpowania. Badanie w CL

7 RoSliny
rodzafi Vitis

maj-paidziemik Pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia wystgpowania Daktulosphaira vitifoliae (filoksera
winiec), w tym monitoringowo w winnicach.
Badanie w CL

8

Gleba
pr6by na zlecenie

/monitoring

marzec- kwiecieri

Pobranie pr6b do badari laboratoryjnych w celu wykrycia i identyhkacji gatunk6w Globodera pallida i Globodera
rostocltiensis z:

a)100% miejsc uprawy/skladowania sadzeniak6w ziemniaka i innych roSlin wskazanych w stosownym rozporzqdzeniu
sprawie zw alczania mqtwik6w,

b) 0,5o/o powierzchni p6l , na kt6rych uprawiane s{przemaczonych pod uprawg ziemniak6w, inne niz sadzeniaki
( monitoring)

(poni2sze wartoici okreilaiq minimalnq powierzchnig wyrdionq w ha, z ktdrej nale2y pobrat pr6by gleby)
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c) inne roSliny( przemaczone do sadzenia, inne niZ nasiona) - wymagaj4ce paszport6w roSlin i /lub regulowane w
przepisach nasiennych:
- badan ie gleby/grunt6 w I podloLry

Wielkoit pr6by wg stosownego rozporzqdzenia w sprqwie zwalczania mstwik6w.

9

Gleba
monitoring marzec-kwiecieri

Pr6by pod k4tem wystgp owania Synchytrium endobioticum
a) pobrad z tych samych p6l, z kt6rych pobiera sig pr6by do badaf 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 wyra2onq w ha, z kt6rej nalegt pobrat prdby gleby)

6J+l,l 4'0 5.7 3'5 5r8 1,6 5,5 3,0 3,0 2,3 5,1 6.7
b) w przypadku upraw odmian ziemniak6w nieodpornych lub o nieustalonej odpornoSci na grzyba- pobranie pr6b z 10%o

zidentyfikowanych p6l

r0 Gleba/bulwy
ziemniaka
na zlecenie

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

- badanie gleby przed sadzeniem i kontrola bulw po zbiorach,
b) inne roSliny (przemaczone do sadzenia, inne ni2 nasiona) - wymagaj4ce paszport6w roSlin i/lub regulowane w

przepisach nasiennych
- badanie gleby/grunt6w/podlo8

ll
Gleba

pod plantacje
rozmno2eniowe

jesieni4 roku
poprzedzajqcego

zalohenie plantacji lub w
roku zakladania plantacji

przed sadzeniem

Pr6by do badaf pod k4tem wystgpowania Xiphinema spp. i Longidotus spp.
-100% p6l pod plantacje romrno2eniowe szk6lkarskiego materialu elitarnego i kwalifikowanego z rodzaj6w Prunus.

Rubus. Fragaria.
(ka2dorazowo termin poboru pr6b i dostarczenia uzsodnic z WL)

l2

Nasiona oraz
cebule Allium

C?pd i innych roSlin
2yrvicielskich

po zbiorze a przed
wydaniem paszport6w

roSlin
Badanie pod k4tem wystgpowania Ditylenchus dipsaci.
-100% nasion, cebul i bulw roSlin 2ywicielskich podlegaj4cych regulacjom fitosanitarnym

t3 Fasola
nasiona

od polowy wrzeSnia do
kofca paZdziernika

(nasiona w obrocie -+aty
rok)

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 zidentyftkowanych partii nasion fasoli z innych paristw czlonkowskich UE- w

centrach,/hurtowniach nasiennych ( nie pobierai nasion w sprzedairy detalicznej, ani z partii zaprawionych)
Badanie w CL
It/ielkoit pr6by do badari stanowi - l0 000 szt. nasion

1 I
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
o16b

Gorz6w
Wlkp.
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dzin

\Yschorva Zielona
G6ra

2,agaf'

t4 Lucerna
nasiona

caly rok Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Cluvibacter miclriganensis ssp. insidiosus
-100% partii nasion produkowanych w kraju, w celu wystawienia paszporlu roSlin

- monitoringowo pr6by z 2 zidentyfrkowanych partii nasion lucerny sprowadzonych z innych pafstw czlonkowskich UE

Badanie w CL
Wielkoil or6by do badait stanowi- 50 s nasion z partii I0 ton

I 1

l5
RoSliny rodzaj6w
Acer, Alnus, Betula,
Carpinus, Citrus.,
Corylus, Cornus,
Crataegus
Cotoneasler,
Lagerslroemia,
Malus., Fagus,

Platanus., Populus,
Pyrus, Rosa, Salix,
Ulmus oraz gatunk6w
Aesculus
hippocastaneum,
Prunus laurocerasus

sezon wegetacyjny

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

t6

Szk6lki ro5Iin
ozdobnych i

leSnych
Viburnum,Camelia

Rhododendron
(na zlecenie )

inni zywiciele
d4b, magnolia,

kasztanowiec, cis
klon jawor...
monitoring

czerwlec-wrzeslen
Pr6by do badari pod k4tem wystgpowania Phytophlhora rsmorum
-100% miejsc produkcji roSlin rodzaj 6w Viburnum spp,, Camelia spp.,

wymagajqcych zaopatrzenia w paszport roSlin
Rho do de n dr o n s pp.( oprocz Rhododendron simsi i)

czertriec

(w wyj4tkowej sytuacji
koniec sierpnia

i wrzesieri)

Z innych gatunk6w lub rodzaj6w ( w pierwszej kolejnoSci podatnych i podejrzanych o porazenie , ze wzglgdu na

niespecyficzne objawy chorobowe, nalezy dEzy(, do pobrania takich pr6b, w kazdym miejscu produkcji/dystrybucji z roSlin

( d4b, magnolia, cis, kasztanowiec, klon wielkolistny....) bgd4cych Zywicielami Plrytoplttltora rsmoiltm
Monitoringiem obj4i jak najwigcej gatunk6w.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5* 5*

*w tym I pr6b9 jednostka oznaczona gwiazdkq przekahe bezpo3rednio do CL.
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t7 RoSliny rodzaju
Prunus ( z

uwzglgdnieniem
czereSni, wiSni i
Prunus pumila
pobieranych na

zlecenie )

czerwiec
(w wyjqtkowej sytuacji

koniec sierpnia
i wrzesief)

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

pr6by pobiera sig ( oddzielnie w ka2dym zwlw miejsc):
corocmie ze wszystkich roSlin z materialu kwalifikowanego i CAC nieznanego/niezbadanego pochodzenia, albo
a l/3 roSlin materialu CAC znanego pochodzenia ( tak , aby w okresie 3 lat przebadad wszystkie ro5liny),
-osobno zkaldej roSliny lub w przypadku braku objaw6w chorobowych i 2erowania wektor6w dopuszcza sig
pr6by zbiorcze

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

Pr6by do badari w kierunku wystgpowania PPV-100 % szk6lek drzew i krzew6w :

pr6by pobiera sig corocznie z min. 0,5 % roSlin podatnych rosnqcych w 1 miejscu produkcji, ale nie najmniej ni2 z
liczby roSlin, potrzebnych do utworzenia 5 pr6b i nie wigcej ni2 do utworzenia 100 pr6b.
w pierwszej kolejnoSci z ro6lin z objawami (osobne pr6by z ka2dej takiej roSliny),
a nastgpnie z roSlin bez objaw6w (tak aby pobraC tqcznie material do badari z min. 0,5 % roSlin),
(uwaga - w przypadku roSlin bezobjawowych dopuszcza sig pobieranie pr6b zbiorczych, ale nale2y d4|yt' aby
utworzone do badari pr6by zbiorcze zawieraly czgSci roSlin z jednorodnego materialu - partii/odmiany, gatunku,
kt6ry moZe byt, zniszczony w przypadku pojedynczych wykryC i stosowania regulacji aft. 16 ust. 4a ustawy o
ochronie roSlin),

roSliny podatne z objawami poralenia, w bezpoSrednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji - osobne pr6by z kaadej
roSliny,

pr6bg do badan stanowi - l0 liici
(kt6re sq pobierane z kaZdego pojedynczo badanego drzewa, z rdinych jego stron lub po I liiciu z kaidego innego
bezobjawowego drzewq wytypowanego do badari)
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
P16b

Gorz6w
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Zagai

18 RoSliny
podlegaj4ce

paszportowaniu
w szk6lkach

np. jablorl, grusza

9169, ognik, irga,
jarzqb, nieszpulka,

pigwowiec,
pigwa...

czerwiec
(w wyj4tkowej sytuacji

koniec sierpnia
i wrzesieri)

Pr6by do badaf w kierunku wystQpowania Erwinia amylovoru

- 100% miejsc produkcji material6w rozmno2eniowych, dla kt6rych wyznaczono strefg buforowq
- 100% pozostatych miejsc produkcji, dla kt6rych nie .uqlznacza sig stref buforowych, pobranie pr6b do badari

laboratoryj nych w pr4padku podej rzen i a wystgpowania
Badanie w CL
(moaga: pr6by do bada{, w miejscach produkcji material6w rozmnoieniowych pobiera sig wg wytycznych dot.
pr6bobrania, w przypadku pobrania pr6b z roilin dzikorosnqcych- pr6by pobiera sig oddzielnie dla posiadaczy tych roilin,
maksymalnie z 3 rodzajdw, pobierajqc l0 cm fragmenty pgd6w bocznych z wierzcholkami ( bez liici), jednq prdbg stanowi
maks. I 00 fragment6w pgd6w)

l9 Pomidor
nasiona

caly rok
Pr6by do badafi pod k4tem wystgpowania Pepino mosaic vitus.

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

20
RoSliny rodzaju
Pinus i gatunku

Pseudotsuga
menziesi

Pr6by monitoringowe do badari w kierunku wystgpowania Gibberella circinatu
-kalda wyluszczarnia - pobranie jednej pr6by ( Oddzial Nowa 56l)
- w przypadku zidentyfikowania nasion z innych pafstw - pobranie pr6by po konsultacji z CL
- pobranie pr6b do badafi laboratoryjnych w przypadku podejrzenia o poraZenie
Badanie w CL

2t Nasiona,
rozsada

pomidora

caly rok Pr6by do badari 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 zidentyfrkowanych partii nasion pomidora sprowadzonych z innych paristw czlonkowskich

UE w centrach,/hurtowniach nasiennych ( nie pobierai nasion w sprzedairy detalicznej)
Badanie w CL
Wielkoit prdbki to l0 000 szt. nqsion (ok.259) dla wszystkich nqsion
UI(AGA: or6ba pobrana na 2 orqanizmv- wielkoit pr6bki musi bvt sumq wielkoici prdbek dla ooszczez6lnvch
orSanEmow

,, I

str. 6



Lp Rodzaj
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n16b
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dzin

Wschowa Zielona
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Zagair

22 Nasiona,
rozsada

pomidora,
rozsada papryki

(monitoring)

caty rok Monitoringowe pr6by do badari nasion, rozsady w kierunku wystgpowaniaXanthomonas campestris pv.vesicotoria.
-50o/o partii nasion pomidora produkowanych w kraju- przed wydaniem paszportu roSlin
-100% partii rozsad pomidora, papryki- w przypadku podejrzenia o porazenie
-pr6by z 3 zidentyfrkowanych partii nasion pomidora sprowadzonych z innych pafistw czlonkowskich UE w
centrach,/hurtowniach nasiennych ( nie pobierad nasion w sprzeda2y detalicznei)

Badanie w CL
Wielkoit pr6bki to l0 000 szt. nasion ( ok.25g);w przypadku upraw chronionych lub wysokiej klasy nasion
mieszaftcowych, minimqlnq liczba nasion moie byi obni2ona do 2 000 sztuk.
UWAGA: pr6ba oobrana na 2 organizmy- wielkoit pr1bki musi b))c sumq wielkoici pr6bek dla ooszczeg6lry)ch
organizm6w

) I

23 Sadzeniaki
ziemniaka po zbiorach

Pr6by do badaf w kierunku wystgpowania Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, Ralstonia solanocearum,
D ily lench us destruclor
-100% partii sadzeniak6w ziemniaka

24 Sadzeniaki
Ziemniaka
(monitoring)

po zbiorach
Pr6by do badari w kierunku wystgpowania Meloidogynefallax, Meloidogyne chitwoodi
- 100% partii elitarnego materialu sadzeniakowego ziemniaka (monitoring)
- 10 % partii sadzeniak6w ziemniaka kategorii kwalifikowane (monitoring)
(poni2sze wartoici okreilaiq minimalng iloit pr6b iakq naleiy pobrat )

20 2
(uwaga: na podstawie kontroli przeprowadzonych w ostatnich kilku latach nie wykryto w kraju obecno6ci tych nicieni,
dlatego tez mozemy uzrrat, 2e spelniony zostal pierwszy warunek wymagari dla sadzeniak6w ziemniaka ( pkt 18.1 lit.e
zalqcznika 4 A II)
okreSlony powyZej system badari ma na celu potwierdzenie nieobecnoSci guzaka emerykariskiego i guzaka holenderskiego
w Polsce)

25 Sadzeniaki
ziemniaka

(monitoring)

przy poborze pr6b na
wirusy jakoSciowe

Monitoringowe pr6by do badan w kierunku wystgpowania PSTVd.
R6wnoczesne badanie pr6b pobranych na wirusy jakoSciowe z:
-50Yo partii materialu kategorii przedbazowy i bazowy
-20% p artii sadzeniak6w kate gori i kwal i fi kowane
Z powy2szych material6w listg pr6b do pobrania ustala WIORiN.
Badanie w WL Pomari
-100% partii roSlin podejrzanych o pora2enie ( badanie roSlin z obiawami)
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Lp Rodzaj
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Zagai

26 Ziemniaki
towarowe

(monitoring)

termin uzgodniony z WL
Poznan

Monitoringowe pr6by do badafi w kierunku wystgpowania PSTVil.
- 2 pr6by z ziemniak6w towarowych ( liScie pobrane z upraw w czasie wegetacji)

2

)l
Ziemniaki inne
ni2 sadzeniaki
uprawiane w gosp.

produkujqcych
ziemniaki sadzeniaki

po zbiorach Pr6by do badari pod k4tem wystepowanie Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus, Ralstonia solsnucearum
-loo%partii ziemniak6w innych ni2 sadzeniaki uprawianych w gospodarstwach produkuj4cych sadzeniaki ziemniaka

28 Ziemniaki inne
ni2 sadzeniaki

monitoring

po zbiorach Pr6by do badarl w kierunku wystgpowania Cluvibacler michiganensis ssp.sepedonicus, Rolstonia solonucesrum

Pob6r pr6b bulw u l0%ozarejestrowanych producent6w ziemniaka
Iloici zostana Dodane orzed zbiorami bulw

29 Ziemniaki
monitoring

marzec-czerwiec

Pr6by do badaf pod k4tem wystgpowania Ralstonia solsnacearum i Clsvibscter michiganensis ssp.sepedonicus, Bulw
ziemniak6w konsumpcyjnych pochodzqcych z kraj6w UE lub kraj6w trzecich (wskazane pobieranie ziemniak6w

pochodzqcych z Egiptu -EG).W protokole poda6 producenta, dysffybutora i inne cechy lovvarg ltp.n!!g{I.

lEG lUE IUE lUE IUE lEG 1UE lEG IEG IUE IEG lUE

30 RoSliny
monitoring

pochodz4ce z kraj6w
UE

caty rok

Pr6by do badarl pocho dzqce z partii roSlin lub produkt6w roSlinnych, w szczeg6lno5ci 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

I I I I I 1 I I I I 1 1

no. or6bv z material6w slu2acych do zaloZenia plantacii roznnozeniowych truskawek, ziemniak6w itd.

3l Miejsca
produkcji

materia16w
rozmno2eniowych

z rodzaju
Pyrus i Cydonia

lub ich
bezpoSrednie

s4siedztwo
(monitoring)

zgodnie z terminem
ustalanym przezCL

Monitoringowe pr6by do badari z roSlin rodz. Pyrus i Cydonia pod k4tem wystgpowania Pesr 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 badafi stanowi4 4 najmlodsze jednoroczne pgdy pozbawione liSci, o dlugo5ci 15-30 cm (materialy do badari s4

pobierane z roanych stron pojedynczo badanego drzewa lub po 1 pgdzie z kaidego innego bezobjawowego drzewa

wyt)?owanego do badari)
Badanie w CL

5
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
n16b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschorva Zielona
G6ra

Zagair

32 Ro5liny z
rodzaju Malus

zgodnie z terminem
ustalanym przezCL

Pr6by do badari roSlin rodz. Malus pod k4tem wystgpowaniaApple proliferstion MLO
a) 100% sady zraZnikowe, l00oZ karkasy

pr6bypobierasig(oddzielniewka2dymzw/wmiejsc)corocznie-z116ro5lin(takabywokresie6latprzebada(,
wszystkie roSliny ) , osobno zkaldej roSliny lub w przypadku braku objaw6w chorobowych i zerowania wektor6w
dopuszcza sig pr6by zbiorcze,

b) 100% mateczniki podkladek wegetatywnych
pr6by pobiera sig corocztie - z okolo l/6 wydzielonej czgsci nasadzefi roSlin matecznych (w formie kwatery, rzgdu
lub typy podkladki), tak , aby w okresie 6 lat przebadac wszystkie wydzielone czgsci nasadzeri,
zkahdej wydzielonej czgSci pobiera sig do badari pr6by zbiorcze z min. 0,5 % roSlin podatnych - matecznych, ale nie
mniej niz zliczby roSlin, potrzebnych do utworzenia 5 pr6b,
w pierwszej kolejnoSci pr6by pobierasig z ro5lin z objawami chorobowymi lub 2erowania wektor6w ( osobne pr6by
zka2dej takiej roSliny), a nastgpnie z roSlin bez objaw6w ( tak, aby pobrac l4cznie material do badari zmin.O,So/o
roSlin)

c) 100% szk6lek drzew i krzew6w, plantacji podkladek generatywnych
pr6by pobiera sig (oddzielnie w ka2dym 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 niz z 500 roSlin,
w pierwszej kolejnoSci z roSlin z objawami (osobne pr6by z kazdej takiej roSliny), a nastgpnie z roSlin bez objaw6w
(tak aby pobrad l4cznie material do badari z min. 0,5 % roSlin),
(uwaga - w przypadku roSlin bezobjawowych dopuszcza sig pobieranie pr6b zbiorcrych, ale naleay d1zyl aby
utworzone do badari pr6by zbiorcze zawieraly czgsci roSlin z jednorodnego materialu - partii/odmiany, gatunku, kt6ry
mo2e byC zniszczony w przypadku pojedynczych wykry6 i stosowania regulacji art. l6 ust. 4a ustawy o ochronie
roSlin),

d) sady nasiennen drzewa w bezpo6rednim s4siedztwie w/w miejsc produkcji (monitoring)- pr6by w przypadku wyst4pienia
objaw6w, osobne pr6by z ka2dej roSliny

e) sady owocujqce (monitoring) w pierwszej kolejnoSci z drzew z objawami poraZenia, a w przypadku ich braku- z drzew
bez objaw6w ( pora2enie utajone)

pr6by do badafi stanowiq 4 najmlodsze jednoroczne pgdy pozbawione liici. o dlugoici kilkunastu cm (materialy do badari
sq pobierane z r62nych stron pojedynczo badanego drzewa lub po I pgdzie z ka2dego innego bezobjawowego drzewa
Wtypowanego do badait

Pr6by z sad6w owocuj4cych pobior4 poniZej wymienione jednostki organizacyjne. Badanie w CL

2 3
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
p16b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Mi9dry-
fzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

\Yschowr Zielona
G6ra

Zagair

33
Ziemniaki i
inne roSliny
(monitoring)

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

- pobieranie pr6b (czgsci zielonych roSlin/bulw/korzeni /gleby) do badari laboratoryjnych w przypadku podejrzenia

wystgpowania szkodnika zrodzajo Epitrix sp.

Badanie w CL

34
Miejsca

produkcji
material6w

rozmnoieniowych
roSlin z rodzaju

Prunus
lub ich

bezpoSrednie
s4siedztwo
(w pierwszej

kolejnoSci
brzoskwinia, morela

Sliwa)

zgodnie z terminem
ustalanym przez CL

Pr6by do badari w kierunku wystgpowaniaApricot chlorotic leafroll MLO( Candidatus phytoplasma prunorum).
- pr6by pobiera sig z ro$lin z objawami choroby(monitoring)
- aw prrpadku ich braku tak2e monitoringowo z roSlin bez objaw6w porazenia.

Pr6bg do badari stanowiq 4 najmlodsze pgdy pozbtmione liici o dlugoici I5-30 cm ( materialy do badafi sq pobierane

r62nych stron pojedynczego drzewa lub po I pgdzie z ka2dego innego bezobjawowego drzewa wytypowanego do badafi.

Badanie w CL.

5

35 RoSliny rodzaju
Dendranthema

w zale2noSci od cyklu
produkcyjnego

Badanie pr6bek roSlin rodzaju Dendranthema w kierunku wystgpowania Chrysantlremum stunt viroid

-100% miejsc produkcji material6w rozmnoZeniowych

badanie roSlin, z kt6rych pobierane s4 materialy do dalszych namnoZef ( tj. z karp roSlin matecznych) - min lrazprzed
rozpoczgciem pozyskiwania material6w ( sadzonek)

uwaga:

material do pr6b pobiera sig: osobno z kaldei partii roSlin lub w przypadku duzej liczby roSlin/partii i braku objaw6w

dopuszcza sig pobranie pr6b zbiorcrych zkaldej.jednostki produkcyjnej" (kt6rq moze stanowi6: szklamia, tunel foliowy,
kwatera, st6l wegetacyjny, kilka partii o tym samym pochodzeniu roSlin wyjSciowych, itp - wydzielonej z uwzglgdnieniem

ryzyka fitosanitamego i ewentualnego postgpowania kwarantannowego);

wielkoSd .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 z materialu do rozmna2ania wegetatywnego;

pr6bg stanowiq liicie lub fragmenty roilin z liitmi, pobrane po I szt. z ka|dej roiliny wytypowanej do pobrania prdb
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
nr6b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Nliqdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschon'a Zielona
G6ra

iLagair

36 RoSliny
przeznaczone do

sadzenia
rodzaju

Dendrantltema
oraz Solanum
lycopersicum

w zale2noSci od cyklu
produkcyjnego

Badanie pr6bek roSlin rodzaju Dendrathema oraz Solanum lycopersicum w kierunku wystgpowani a Tomuto spotted b'ih
virus
-100% miejsc produkcji material6w rozmnozeniowych (sadzonek) roSlin rodzaju Dentranthema
w ka2dym miejscu pobra6 min. 5 pr6b,

oraz
roSliny przeznaczone do sadzenia ( sadzonki) - Solanum lycopersicum
- monitoringowe pobranie min. 3 pr6b . Mieisce badania/przeslania pr6b zostanie podane w terminie p6inieiszvm.

2 I

atakae
-100% partii roSlin podejrzanych o pora2enie ( badanie roSlin z objawami)

pr6bg do badafi stanowi l0 liici, pobranych po I szt. z l0 roilinwytypowanych do pobrania pr6b, z czgici irodkowej
roiliny,
je2eli stwierdza sig wystgpowanie objaw6w chorobowych, to roilina w caloici wchodzi w sklad pr6by
(stanowiqc l/10 pr6by)

JI RoSliny z
rodzaju

Actinidia

caty rok
Pr6by do badali laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Pseudomonas syringae pv.sctinidiae pobiera sig w przypadku
podejrzenia wystgpowania
( do badan pobiera sig czgSci roSlin z widocznymi objawami)
Badanie w CL

38 RoSliny
2ywicielskie dla

Xyllella
fastidiosa

(monitoring)

caly rok
Pr6by do badaf laboratoryjnych w kierunku wystgpowania Xyllela fostidiosa
monitoringowo:
- pr6by w przypadku podejrzenia wystgpowania bakterii, oraz
- w miejscach produkcji material6w rozmno2eniowych z roSlin 2ywicielskich sprowadzonych/pochodz4cych z Wloch i
Frqcji- po 2 pr6by w wiorin

I I

- w centrach dystrybucji pr6b z roSlin 2ywicielskich pochodzqcych z innych paristw ( w kt6rych notowano wykrycia
bakterii) pr6by( z ro6lin zlubbez objaw6w chorobowych) gl6wnie z gatunk6w/rodzaj6w: Prunus, Coffea, Nerium

ol eander, P olygal a myrt ifo I i a

I I

Badanie w CL
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Lp Rodzaj
materialu

Termin poboru
n16b

Gorz6w
Wlkp.

Krosno
Odrz.

Lubsko Migdzy-
rzecz

Nowa 56l Slubice Strzelce
Kraj.

Sulgcin Swiebo-
dzin

Wschowa Zielona
G6ra

Zagait

39
RoSliny,
produkty
roSlinne

i przedmioty

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

40

RoSliny,
produkty
roSlinne

i przedmioty

calv rok
Pobieranie innych pr6b w przypadku podejrzenia wyst4pienia innych organizm6w,

podlegaj4cych unijnym i krajowym regulacjom fitosanitarnym orazw ramach poszukiwania
nowych zagrotefilorganizm6w dotychczas nie notowanych w kraju/wojew6dztwie.

I'WAGAI
Niezalehie od zssrd okreilotrych w powyiszJm oprrcowrniu prdby pobierr siQ zamze w pruypxdktr podejrzenia o wyrt1pienie orgitrizm6w
Lwarantonrorych/r.tg ulowrnych, prowrdzetrii 5l€dzei, pr.zeprorvadzrnis kontroli ekrportowej ( zgodnie z wlmrgs smi kraju przeznaczenir/trstrz,'au) oraz w
prryprdku kontroli wykotrroi! obowi4zMw zwrlczrj4cych okr€Slorych w decyzjacb .dminirtraryjnych lub aktacb prawnych.
W przypadkach nie wrk zanych w tabeli pn6by pobieri siQ zgodnie z inlymi wlaiciwymi wltycznymi GIORiN lub WIORiN.
W ksidym przypadku pobierenia tzw. pr6b zbiorczych - i ormacjs o pnibach zbiorczych musi by6 zamiesz.czona w pmtokole pobiania pnib.

Sporzqdzil: Witold Mysiuga
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PANSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA Dala wykonania: 2016 01 18

Liczba pobranych pr6b w kontroli zdrowotno6ci (K2040

Kryleria wyszukiwania:

Jednostka organizacyjna Wl: Gor26w Welkopolsk' wORiN
Jednostka organizacyjna OT:
Obiekt:
Typ lokalizacii:
Typ lokalizaqi UE:
Organizm szkodliwy: Raspb€rry ringspot virus / Wrus pienic'enbwei plamistoSci maliny

Typ organizmu szkodliwego:
Data konkoliod: 201+01{1
Data kontrolido: 201F01-18

Gatuneki
Grupa gl6wna:

Material: !!Szys*i.
Podmioty zarejeskowane: wbzystkie

Typkontrolizdrowolno6ci: \'uszys&ie

RMEM: 20 215

Rapo( wykona(a): wtold Mysiuga

'ih| * 3b =5.329

do

Organizm szkodliwy Rodzaj / gatunek / obiekt Liczba produkcji, z
kt6rych pobrano pr6by

Liczba pr6b
pobranych

Raspberry dogspot vitus RoSL. Do sAozENrA/ MAT.RoZMN / pLANTACJA
|\l,ASIENNA/ROZMNOZ. - Malina wtaSclwa (Rubus idaeus L.)

7 56

RoSL. Do SADZENIA / MAT RozMN. / PLANTACJA
NASIENNA./ROZMNO2. - Truskawka (Frasaria x ananassa Ducn.)

12 144

RoSL. Do SADZEN|A/ MAT.RozMN. /sADz. uKoRz.zpooL--
Malina wla!€iwa (Rubus idaeus L.)

1 11

RAZEM: 20 2'15
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