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Wymagania kwarantannowe obowi ązuj ące przy wwozie drewna zza granicy. 
1- Importowane drewno musi by ć wolne od agrofagów, chorób oraz innych organizmów szkodliwych we 

wszystkich fazach rozwoju i nie mo że wykazywa ć ich objawów. 
2- Importowane drewno musi by ć pozbawione kory. 
3- Przesyłce powinno towarzyszy ć świadectwo fitosanitarne wydane przez wła ściwe władze kraju 

eksportera b ędące dowodem przeprowadzenia bada ń i deklaracj ą braku obecno ści agrofagów i 
chorób ro ślin oraz kory. 

Jeżeli drewno było poddane zabiegom chemicznym, na świadectwie nale ży zawrze ć tak ą informacj ę 
podaj ąc rodzaj i dawk ę środka oraz termin przeprowadzenia zabiegu. 
4- W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymie nionych warunków, dostawca zobowi ązany jest 

post ępować zgodnie z decyzj ą inspektora Centrum Kontroli Żywności i Medycyny w stosunku do 
importowanej przesyłki. Inspektorzy Centrum mog ą podj ąć i wykona ć decyzj ę o zawróceniu 
przesyłki, procedurze reeksportu, przeprowadzeniu z abiegu chemicznego lub zniszczeniu pod 
nadzorem. 
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Wymagania kwarantannowe obowi ązuj ące przy wwozie nasion rolniczych zza granicy. 
1- Wszystkie importowane przesyłki musz ą by ć całkowicie wolne od agrofagów we wszystkich etapac h 

rozwoju. 
2- Nasiona musz ą by ć wolne od patogenów i toksyn. 
3- Nasiona musz ą by ć wolne od nasion toksycznych i chwastów. 
4- Nasiona nie mog ą by ć modyfikowane genetycznie, co b ędzie po świadczone odpowiednim świadectwem. 
5- Nasiona musz ą by ć zgodne z wymaganiami karty specyfikacji techniczne j doł ączonej do przesyłki. 
6- Przesyłce musi towarzyszy ć świadectwo fitosanitarne wydane przez wła ściwe władze w kraju 

eksportera na dowód tego, że jest ona wolna od agrofagów kwarantannowych zgodn ie z przepisami 
w sprawie kwarantanny w mi ędzynarodowym obrocie produktami rolnymi obowi ązuj ącymi w Libii.  

Jeżeli nasiona były poddane zabiegom chemicznym, na świadectwie nale ży zawrze ć tak ą informacj ę 
podaj ąc rodzaj i dawk ę środka oraz termin przeprowadzenia zabiegu. 
7- W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymie nionych warunków, dostawca zobowi ązany jest 

post ępować zgodnie z decyzj ą inspektora Centrum Kontroli Żywności i Medycyny w stosunku do 
importowanej przesyłki. Inspektorzy Centrum mog ą podj ąć i wykona ć decyzj ę o zawróceniu 
przesyłki, procedurze reeksportu, przeprowadzeniu z abiegu chemicznego lub zniszczeniu pod 
nadzorem. 
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Wymagania kwarantannowe obowi ązuj ące przy wwozie kiełków i ro ślin rolniczych zza granicy. 
1- Zakazuje si ę wwozu niektórych gatunków i kategorii ro ślin (palma owocowa, palma ozdobna). 
2- Importowane przesyłki musz ą by ć wolne od agrofagów i chorób ro ślin. 
3- Ro śliny musz ą by ć wolne od naturalnej gleby. 
4- Przesyłce musi towarzyszy ć świadectwo fitosanitarne wydane przez wła ściwe władze w kraju 

eksportera na dowód tego, że jest ona wolna od agrofagów kwarantannowych zgodn ie z przepisami 
w sprawie kwarantanny w mi ędzynarodowym obrocie produktami rolnymi obowi ązuj ącymi w Libii.  

5- Przesyłka powinna by ć odpowiednio opakowana w sposób uniemo żliwiaj ący zewn ętrzn ą ingerencj ę 
lub uszkodzenie. 

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymienio nych warunków, dostawca zobowi ązany jest 
post ępować zgodnie z decyzj ą inspektora Centrum Kontroli Żywności i Medycyny w stosunku do 
importowanej przesyłki. Inspektorzy Centrum mog ą podj ąć i wykona ć decyzj ę o zawróceniu 
przesyłki, procedurze reeksportu, przeprowadzeniu z abiegu chemicznego lub zniszczeniu pod 
nadzorem. 
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Wymagania kwarantannowe obowi ązuj ące przy wwozie sadzeniaków ziemniaka zza granicy. 
1. Przesyłki musz ą by ć wolne od agrofagów kwarantannowych*. 
2. Sadzeniaki musz ą by ć dojrzałe i pod wzgl ędem barwy oraz kształtu dokładnie odpowiada ć odr ębnej 

kategorii. 
3. Sadzeniaki musz ą pochodzi ć z poprzedniego sezonu uprawy. 
4. Sadzeniaki musz ą charakteryzowa ć si ę czysto ści ą kategorii na poziomie 99,8%. 
5. Średnica bulw musi mie ści ć si ę w zakresie 35-60 mm. 
6. Bulwy musz ą by ć pozbawione kiełków i nie mog ą by ć traktowane inhibitorami kiełkowania. 
7. Sadzeniaki musz ą by ć wolne od zanieczyszcze ń, obcej materii i gleby. 
8. Nie dopuszcza si ę sadzeniaków modyfikowanych genetycznie. 
9. Ilo ść bulw uszkodzonych mechanicznie nie mo że przekracza ć 0,5% masy przesyłki. 
10. Bulwy musz ą by ć wolne od brunatnej zgnilizny wywoływanej przez bak terie ( Pseudomonas 

solanacearum, Ralstonia solanacearum). 
11. Bulwy wolne od parcha zwyczajnego nie mog ą stanowi ć mniej, ni ż 75% ich ogólnej liczby, 

natomiast bulwy zainfekowane nie mog ą posiada ć wi ęcej, ni ż dwóch uszkodze ń nie 
przekraczaj ących 1/32 ich powierzchni. 

12. Poziom pora żenia poszczególnymi chorobami nie mo że przekracza ć warto ści podanych w tabeli 
poni żej: 

 
Poziom 
pora żenia 

Przyczyna Nazwa choroby 
w j. 
angielskim 

Nazwa choroby 

0.5% Phytophthora 
Infestans 

Late blight  

0.5% Sclerotinia 
sclerotiorum 

White mould / 
Stalk break 

 

0.5% Fusarium 
sulphureum 
Fusarium 

Dry rot  



solani 

5.0% Rhizoctonia 
solani 

Black scurf 
(Rhizoctonia 
Canker) 

 

0.25% Potato virus M 
(PVM) 

Potato leaf 
rolling mosaic 

 

1.0% Potato virus A 
(PVA) 

Mid mosaic  

 
13. Ka żdej przesyłce ro ślin rolniczych powinno towarzyszy ć odpowiednie świadectwo fitosanitarne 

wydane przez wła ściwe władze w kraju eksportera stwierdzaj ące, że jest ona wolna od agrofagów 
kwarantannowych oraz informuj ące o ewentualnych zabiegach chemicznych z podaniem danych 
szczegółowych (nazwy środka chemicznego, st ężenia, daty) tych procedur. 

*agrofagi kwarantannowe wymienione w tabelach A1 i A2. 
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Wymagania kwarantannowe dotycz ące importu ziarna paszowego i surowców u żytych do ich produkcji. 
1- Wszystkie importowane przesyłki musz ą by ć całkowicie wolne od agrofagów na wszystkich etapac h 

rozwoju (owadów, paj ęczaków, itd.). 
2- Ziarno musi by ć wolne od toksycznych i szkodliwych grzybów oraz wy dzielanych przez nie toksyn; 

zanieczyszczenie sporyszem, je żeli wyst ąpi, nie mo że przekracza ć poziomu 0,01%. 
3- Ziarno musi by ć wolne od nasion toksycznych i chwastów. 
4- Przesyłce musi towarzyszy ć świadectwo fitosanitarne wydane przez wła ściwe władze w kraju 

eksportera na dowód tego, że jest ona wolna od agrofagów kwarantannowych zgodn ie z przepisami 
w sprawie kwarantanny w mi ędzynarodowym obrocie produktami rolnymi obowi ązuj ącymi w Libii.  

Jeżeli nasiona były poddane zabiegowi fumigacji, na świadectwie nale ży zawrze ć tak ą informacj ę 
podaj ąc rodzaj i dawk ę środka oraz termin przeprowadzenia zabiegu. 
5- Przesyłki musz ą by ć zgodne z odpowiednimi normami i specyfikacjami Kra jowego Centrum 

Standaryzacji i Metrologii. 
6- W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymie nionych warunków, dostawca zobowi ązany jest 

post ępować zgodnie z decyzj ą inspektora Centrum Kontroli Żywności i Medycyny w stosunku do 
importowanej przesyłki. Inspektorzy Centrum mog ą podj ąć i wykona ć decyzj ę o zawróceniu 
przesyłki, procedurze reeksportu, przeprowadzeniu z abiegu chemicznego lub zniszczeniu pod 
nadzorem. 
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