
Dakar, 16 grudnia 2015 r. 

 

Ministerstwo rolnictwa i wyposażenia rolniczego 

 

Dyrekcja ds. ochrony roślin 

 

Minister 

 

Temat: Wymagania fitosanitarne w Senegalu wobec importowanych produktów 

pochodzenia roślinnego 

 

Dotyczy: Pańskiego listu nr 016757/MAESE/DEAO/EUR z 2 grudnia 2015 r. 

 

Panie Ministrze, 

 

W nawiązaniu do wspomnianego wyżej listu dotyczącego wniosku o udzielenie 

informacji na temat wymagań fitosanitarnych wobec importowanych produktów 

pochodzenia roślinnego, zgłoszonego przez Ambasadę Polski w Rabacie pragnę 

Pana poinformować, że obowiązujące w Senegalu przepisy dotyczące kwestii 

fitosanitarnych są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji ds. ochrony roślin 

(www.dpvsenegal.com). Nasi partnerzy mogą na niej znaleźć wszystkie warunki 

przywozu roślin, części roślin lub produktów roślinnych. 

 

W załączniku przesyłam zestawienie wymogów sanitarnych dla produktów, 

których dotyczyło zapytanie skierowane z Ambasady Polski. 

 

Do pana Mankeur NDIAYE 

Ministra ds. spraw zagranicznych i diaspory senegalskiej 

Dakar 

 

Wymagania fitosanitarne 

 

Dla ziemniaków 



Materiał roślinny: (rośliny bez bulw) 

A. Zakaz ze wszystkich państw. 

 

Nasiona: 

C. Wcześniejsze zezwolenie ze wszystkich państw. Świadectwo fitosanitarne i 

dodatkowe oświadczenie stwierdzające brak: 

1) mączniaka (Phytophthora infestans); 

2) larw lub dojrzałych osobników stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa 

decemlineata). 

Dodatkowe oświadczenie inspekcji przeprowadzonej w fazie wzrostu, 

stwierdzające brak we wcześniejszym pokoleniu roślin i na polu pochodzenia: 

1) mątwika ziemniaczanego tworzącego cysty (Heterodera Rostochiensis, H. 

Punctata, H. Schactii). 

2) raka ziemniaczanego (Synchytrium endobioticum) 

3) parcha prószystego ziemniaka (Spongospora subterranea) 

4) bakteriozy pierścieniowej (Corynebacterium sepedonicum) 

 

Bulwy spożywcze: 

D. Bez ograniczeń ze wszystkich państw. Świadectwo fitosanitarne i dodatkowe 

oświadczenie stwierdzające brak w regionie pochodzenia mątwika 

ziemniaczanego tworzącego cysty, raka ziemniaczanego, parcha prószystego 

ziemniaka i bakteriozy pierścieniowej. Obowiązkowa inspekcja bezpośrednio po 

wprowadzeniu na teren kraju. 

 

Mączniak (Phytophthora infestans) – Rak ziemniaczany (Synchytrium 

endobioticum) – parch prószysty ziemniaka 

 

Dla zbóż 

 

Materiał roślinny: 

A. Zakaz sprowadzania ze wszystkich państw, w tym również z państw Afryki 

Subsaharyjskiej. 

 



Materiał siewny: 

C. Wcześniejsze zezwolenie ze wszystkich państw, w tym również z państw 

Afryki Subsaharyjskiej. Świadectwo fitosanitarne i dodatkowa deklaracja 

stwierdzające, że nasiona zostały poddane obróbce przed wysyłką (należy opisać 

rodzaj obróbki). 

 

Import komercyjny: 

D. Bez ograniczeń. Przy wwożeniu na teren kraju: inspekcja i fumigacja, jeżeli 

jest taka potrzeba. 

 

Dla świeżych owoców i warzyw 

Wwożenie do Senegalu takich roślin, części roślin lub produktów roślinnych jest 

dozwolone i nie podlega ograniczeniom. Wwożone rośliny muszą obowiązkowo 

posiadać świadectwo fitosanitarne; w niektórych przypadkach wymagana jest 

również dodatkowa deklaracja oraz obowiązkowa inspekcja bezpośrednio po ich 

wprowadzeniu na teren kraju.  

 


