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W odpowiedzi na Pańskie pismo nr Am.Dza/245-02/12/609 dotyczące importowych wymagań 
fitosanitarnych dla ziemniaków i innych roślin niniejszym informuję, że w celu określenia poziomu 
ochrony Indonezyjska Agencja ds. Kwarantanny w Rolnictwie przeprowadza procedurę Analizy 
Ryzyka Towarów Importowanych (Import Risk Analysis – IRA). 
Na podstawie wyników analizy IRA przedstawimy szczegółowe wymagania fitosanitarne, których 
spełnienie będzie warunkiem importu. Dlatego, aby rozpocząć procedurę IRA dla towarów 
eksportowanych do Indonezji potrzebujemy określonych informacji technicznych na ich temat. Wykaz 
niezbędnych informacji technicznych znajduje się w załączniku. 
Jeżeli chodzi o importowe wymagania fitosanitarne dla ciętego drewna z korą, to są one następujące: 

a. Przesyłce powinno towarzyszyć świadectwo fitosanitarne wystawione przez Krajową 
Organizację Ochrony Roślin Rzeczpospolitej Polskiej. Cięte drewno musi być wolne od 
Bursaphelenchus xylophilus (węgorka sosnowca), Pineus boerneri i Heterebrostrychus 
aequalis. 

b. Przesyłka powinna zostać poddana zabiegowi fumigacji z zastosowaniem bromku metylu lub 
zabiegowi termicznemu wykonanym przez podmiot zarejestrowany. 

c. Podczas fumigacji bromkiem metylu należy stosować następujące dawki: 
− 48 g/m3/24 godziny w temperaturze powyżej 20°C; lub 
− 56 g/m3/24 godziny w zakresie temperatur 20°C – 16°C; lub  
− 64 g/m3/24 godziny w zakresie temperatur 15°C – 11°C. 
d. Podczas zabiegu termicznego (suszenia komorowego) należy doprowadzić do osiągnięcia 

minimalnej wewnętrznej temperatury drewna 74°C (165°F) przez co najmniej 4 godziny. 
 
Dziękuję za współpracę. 
 
Z poważaniem, 
 
Dr Arifin Tasrif 
Dyrektor Centrum Kwarantanny Roślin i Bezpieczeństwa Biologicznego 
Indonezyjska Agencja ds. Kwarantanny w Rolnictwie 
 
Prezes Indonezyjskiej Agencji ds. Kwarantanny w Rolnictwie 
  



Załącznik 1 
Informacje techniczne potrzebne do przeprowadzenia IRA 

 
1. Dane Krajowej Organizacji Ochrony Roślin (KOOR) 
1.1 Nazwa KOOR 
1.2 Adres 
1.3 Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za kontakty 
2. Informacje na temat towaru 
2.1 Nazwa naukowa, łącznie z jej autorem (autorami) 
2.2 Synonimy 
2.3 Nazwa potoczna 
2.4 Klasyfikacja taksonomiczna 

o Królestwo 
o Rząd 
o Rodzina 
o Rodzaj 
o Gatunek 

2.5 Odmiana / kultywar 
2.6 Eksportowana część rośliny 
2.7 Docelowe przeznaczenie towaru 
2.8 Docelowy kraj eksportu (inny, niż Indonezja) 
2.9 Fotografia towaru 
2.10 Proponowana ilość eksportowanego towaru 
3. Informacja o obszarze produkcji 
3.1 Państwo 
3.2 Region 
3.3 Prowincja 
3.4 Okręg 
3.5 Fotografia mapy 
3.6 Dane klimatologiczne dla obszaru produkcji 
4. Informacje na temat produkcji i uprawy 
4.1 Klimat na obszarze produkcji 
4.2 Przed zbiorem 
4.2.1 Odmiany 
4.2.2 Zabiegi uprawowe 
4.3 Procedury stosowane podczas zbioru i po zbiorze 
4.4 Po zbiorze 
4.4.1 Miejsce gromadzenia zebranego materiału 
4.4.2 Miejsce pakowania (sortowania i wstępnej kalibracji, czyszczenia i końcowej kalibracji) 
4.4.3 Pakowanie i przechowywanie 
5. Informacje na temat ochrony przed organizmami szkodliwymi 
5.1 Opis stosowanych programów ochrony przed organizmami szkodliwymi i nadzoru 
5.2 Informacja o organizmach szkodliwych powiązanych z towarem będącym przedmiotem 

eksportu (wykaz organizmów szkodliwych) 
6. Informacje na temat transportu 
7. Informacja na temat obecnie obowiązujących procedur wydawania świadectw fitosanitarnych 
8. Informacja na temat wyników ocen zagrożenia agrofagiem przeprowadzonych w innych krajach 

 
 
 

Miejscowość i data 
 
 

Podpis i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty w KOOR 


