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Artykuł 1. Podstawowe zadania kwarantanny roślin. 
 
Do podstawowych zadań kwarantanny roślin należy wykonywanie systemu państwowych przedsięwzięć w zakresie wewnętrznej i 
zewnętrznej kwarantanny roślin, które to przedsięwzięcia ukierunkowane są na:  
- ochronę terytorium Republiki przed przenikaniem z państw zagranicznych kwarantannowych i innych niebezpiecznych 

szkodników, chorób roślin oraz chwastów, które mogą wyrządzić znaczną szkodę w gospodarce narodowej; 
- wykrywanie we właściwym czasie, organizację lokalizacji i likwidacji kwarantannowych i innych niebezpiecznych szkodników, 

chorób roślin oraz chwastów, jak również zapobieganie ich przenikania do tych rejonów republiki, w których one nie występują; 
- wykonywanie państwowej kontroli nad przestrzeganiem ustalonych zasad oraz przeprowadzenie działań w zakresie kwarantanny 

roślin w czasie produkcji, skupu, transportu, przechowywania, przetwórstwa, sprzedaży oraz wykorzystania produktów rolnych 
pochodzenia roślinnego. 

 
Artykuł 2. Środki kwarantannowe 
 
Środki kwarantannowe dotyczą: 
- nasion i materiału sadzeniakowego kultur rolniczych, leczniczych, leśnych i ozdobnych, roślin i ich części (sadzonki, cebulki, 

bulwy, owoce itd.), jak również wszelkie inne produkty pochodzenia roślinnego, które mogą być przenośnikiem szkodników, 
chorób roślin oraz chwastów; 

- kultury żywych grzybów, bakterii, wirusów, nicieni, kleszczy oraz owadów; 
- kolekcji owadów, patogenów chorób roślin oraz wzorców wyrządzanych przez nie uszkodzeń, jak również herbariów i kolekcji 

nasion; 
- maszyn rolniczych i narzędzi do uprawy ziemi, wszystkich rodzajów opakowań, poszczególnych towarów przemysłowych, 
środków opakunkowych oraz wyrobów z materiałów pochodzenia roślinnego, w których mogą być przenoszone szkodniki, 
choroby roślin oraz chwasty, monolitów, próbek gleb, środków transportowych wjeżdżających z innych państw oraz z tych 
terytoriów republiki, na których ogłoszono kwarantannę; 

- terenów i pomieszczeń przedsiębiorstw oraz instytucji skupujących, magazynujących, przetwarzających oraz sprzedających 
produkty pochodzenia roślinnego, gruntów rolnych i leśnych, działek przydomowych, indywidualnych i rekreacyjnych działek, 
kolektywnych sadów i ogrodów, gruntów wykorzystywanych do celów pozarolniczych (pasy rozdzielające dróg, energetyczne 
linie przesyłowe i inne). 

 
Artykuł 3. Ustawodawstwo w zakresie kwarantanny roślin 
 



Ustawodawstwo dotyczące kwarantanny roślin składa się z niniejszej Ustawy oraz innych normatywnych aktów. Kwarantanna 
roślin w Republice Karakałpakstan regulowana jest również na mocy ustawodawstwa Republiki Karakałpakstan 
. 
 
Artykuł 4. Organa Państwowej Służby Kwarantanny Roślin. 
 
Państwową służbę w zakresie kwarantanny roślin Republiki Uzbekistanu wykonuje Główna Państwowa Inspekcja Kwarantanny 
Roślin Republiki Uzbekistanu, Państwowe Inspekcje Kwarantanny Roślin obwodów i miasta Taszkient, Państwowe Inspekcje 
Kwarantanny Roślin rejonów [powiatów] oraz miast, Graniczne Punkty Kwarantanny Roślin na stacjach kolejowych, na 
lotniskach, w portach rzecznych, na pocztach i drogach kołowych, Naukowe Centrum Kwarantanny Roślin, centralne i obwodowe 
[wojewódzkie] laboratoria kwarantannowe, jednostki fumigacyjne do walki ze szczególnie niebezpiecznymi kwarantannowymi 
obiektami (szkodnikami). 
 
Artykuł 5. Kierownictwo Państwowej Służby Kwarantanny Roślin.  
 
Kierownictwo w Państwowej Służbie Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu wykonuje Główna Państwowa Inspekcja 
Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Uzbekistanu. Szefa 
Głównej Państwowej Inspekcji Republiki Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu mianuje Ministerstwo Rolnictwa i 
Gospodarki Wodnej Republiki Uzbekistanu po uzgodnieniu z Gabinetem Ministrów (Część w brzmieniu Ustawy Republiki 
Uzbekistanu z dnia 25.04.1997 roku nr 421-1). 
Kierownictwo w Państwowej Służbie Kwarantanny Roślin в obwodach [województwach] oraz w mieście Taszkient sprawują 
odpowiednio: miejska oraz obwodowe [wojewódzkie] Państwowe Inspekcje Kwarantanny Roślin. Szefów obwodowych 
(wojewódzkich) oraz Taszkienckiej miejskiej inspekcji państwowej w zakresie kwarantanny roślin mianuje Główna Państwowa 
Inspekcja Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu po uzgodnieniu z Chokimami odpowiednich obwodów [województw] oraz 
miasta Taszkient. 
Kierownictwo w państwowej służbie w zakresie kwarantanny roślin w rejonach (powiatach) oraz miastach sprawują rejonowe 
[powiatowe] oraz miejskie inspekcje państwowe w zakresie kwarantanny roślin. Szefów państwowych inspekcji w zakresie 
kwarantanny roślin w rejonie [powiatach] oraz miastach mianują obwodowe [wojewódzkie] państwowe inspekcje w zakresie 
kwarantanny roślin, po uzgodnieniu z Chokimami właściwych rejonów [powiatów] i miast. 
Na czele państwowej służby kwarantanny roślin na stacjach kolejowych, lotniskach, w portach rzecznych, na pocztach oraz 
drogach kołowych stoją szefowie punktów, których mianuje Główna Państwowa Inspekcja Kwarantanny Roślin Republiki 
Uzbekistanu. 
Państwowe organa w zakresie kwarantanny roślin w obwodach [województwach] miastach i rejonach [powiatach] w kwestiach 
odnoszących się do ich kompetencji podlegają właściwym Chokimom oraz organom nadrzędnym.  
Uchwała o Głównej Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu zatwierdzana jest przez Gabinet 
Ministrów Republiki Uzbekistanu. 
 
Artykuł 6. Kompetencje Głównej Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu  
 
Główna Państwowa Inspekcja Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu: 
- wykonuje państwową kontrolę realizacji przedsięwzięć w zakresie kwarantanny roślin, odpowiada za wykonanie we właściwym 

czasie tych przedsięwzięć na terytorium Republik; 
- wydaje w granicach swoich kompetencji polecenia, instrukcje, zasady praz przepisy w zakresie kwarantanny roślin, które są 

obowiązkowymi do wykonania przez wszystkie ministerstwa, resorty, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje a także przez 
obywateli, jak również w ustalonym trybie przekazuje je do wiadomości tych podmiotów; 

- raz na pięć lat weryfikuje i zatwierdza listę szkodników, chorób roślin oraz chwastów, mających kwarantannowe znaczenie dla 
Republiki, jak również - po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministerstwami i resortami - listę obiektów biologicznych 
zabronionych do wywozu z Republiki; 

- ustanawia zasady kwarantannowe wwozu do Republiki, przemieszczania wewnątrz kraju, wywozu na eksport oraz warunki 
wykorzystania nasion, roślin, surowca roślinnego oraz innych produktów i towarów konsumpcyjnych pochodzenia roślinnego; 

- reprezentuje interesy Republiki w zakresie kwarantanny roślin w organizacjach międzynarodowych; 
- w razie konieczności tworzy specjalistyczne fumigacyjne oddziały i służby w celu udzielenia pomocy gospodarstwom 

farmerskim oraz rolniczym, innym przedsiębiorstwom i organizacjom w zakresie walki ze szkodnikami kwarantannowymi, 
chorobami roślin i chwastami (akapit w brzmieniu Ustawy Republiki Uzbekistanu z dnia 25.12.2009 r. nr ЗРУ-240) 

- dokonuje kwarantannowego sprawdzenia oraz ekspertyzy laboratoryjnej wysyłanych na eksport, jak również wwożonych do 
Republiki z zagranicy nasion, roślin, produktów pochodzenia roślinnego oraz innych materiałów, które mogą być nosicielami 
szkodników kwarantannowych, chorób roślin oraz chwastów; 

- określa kwarantannową rejonizację oraz mikro-rejonizację terytorium Republiki; 
- organizuje propagandę i szerokie wdrażanie do produkcji osiągnięć nauki oraz czołowych doświadczeń, nowych metod, 
środków oraz sposobów walki ze szkodnikami kwarantannowymi, chorobami roślin oraz chwastami, upowszechnia wiedzę 
wśród ludności o obiektach kwarantannowych; 

- kieruje do lokalnych organów władzy gabinetów ministrów Republiki Uzbekistanu informacje o wprowadzeniu (odwołaniu) 
kwarantanny na odpowiednim terytorium; 

- wykonuje inne przewidziane ustawodawstwem pełnomocnictwa. 
 
Artykuł 7. Kompetencje Głównej Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin dla miasta Taszkient, rejonów i miast.  



 
Państwowe inspekcje w zakresie kwarantanny roślin w obwodach [województwach], mieście Taszkient, rejonach [powiatach] 
oraz miastach: 
- organizują systematyczne przeprowadzenie badań kontrolnych gruntów rolnych i leśnych, miejsc przechowywania i 

przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego, punktów gromadzenia produktów kwarantannowych jak również 
przylegających do nich terytoriów w celu wykrycia we właściwym czasie szkodników, chorób roślin i chwastów; 

- podejmuje niezbędne działania dotyczące lokalizacji i likwidacji wykrytych ognisk zapalnych jak również wykrycia i 
zamknięcia kanałów przenikania obiektów kwarantannowych; 

- wystawiają fitosanitarne i inne kwarantannowe certyfikaty dla nasion, roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego; 
- organizują odkażenie i dekontaminacje produktów oraz środków transportowych przybywających do Republiki z innych państw; 
- kierują do lokalnych organów władzy informacje o wprowadzeniu (odwołaniu) kwarantanny na właściwym terytorium; 
- wykonują inne, przewidziane ustawodawstwem, pełnomocnictwa. 
 
Artykuł 8. Państwowi Inspektorzy Kwarantanny Roślin 
 
Szef Głównej Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin jest Głównym Państwowym Inspektorem Kwarantanny Roślin 
Republiki Uzbekistanu, jego zastępy - zastępcami Głównego Państwowego Inspektora Kwarantanny Roślin Republiki 
Uzbekistanu.  
Szefowie Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin obwodów [województw] i miasta Taszkient są głównymi inspektorami 
kwarantanny roślin obwodów [województw] i miasta Taszkient a ich zastępcami, odpowiednio zastępcy Głównych Państwowych 
Inspektorów Kwarantanny Roślin obwodów [województw] i miasta Taszkient. 
Szefowie Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin rejonów [powiatów] i miast są Państwowymi Inspektorami Kwarantanny 
Roślin rejonów [powiatów] i miast. 
Szefowie granicznych punktów kwarantanny roślin, na stacjach kolejowych, na lotniskach, w portach rzecznych, na pocztach oraz 
na drogach kołowych również są Państwowymi Inspektorami Kwarantanny Roślin. 
Państwowy Inspektor w zakresie kwarantanny roślin ma prawo: 
- bez przeszkód wchodzić na teren stacji kolejowych oraz dworców autobusowych (stacji autobusowych), lotnisk, portów 

rzecznych (przystani), poczt, magazynów, elewatorów, do wagonów osobowych i towarowych, samolotów, na statki floty 
rzecznej, na terytorium wystaw, ogrodów botanicznych, instytutów naukowo badawczych, stacji doświadczalnych, gospodarstw 
farmerskich i rolniczych, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, na działki przydomowe obywateli, jak również do 
przedsiębiorstw zajmujących się skupem, przetwórstwem i sprzedażą nasion, roślin, oraz innych produktów pochodzenia 
roślinnego: (akapit w brzmieniu Ustawy Republiki Uzbekistanu z dnia 25.12.2009 r. nr ЗРУ-240) 

- pobierać próbki nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego oraz innych materiałów do ekspertyz laboratoryjnych. W 
przypadku wykrycia kwarantannowych i innych szkodników, chorób roślin i chwastów wprowadzać ograniczenia dotyczące 
wywozu i wykorzystania produktów, jak również określać niezbędne zadania dotyczące realizacji systemu przedsięwzięć 
kwarantannowych; 

- zatrzymywać, konfiskować, w razie konieczności zwracać nasiona, rośliny oraz produkty pochodzenia roślinnego, które zostały 
wywiezione bez certyfikatów kwarantannowych z terenów, na których została wprowadzona kwarantanna; 

- wymagać od administracji urzędów celnych, stacji kolejowych, dworców autobusowych (stacji autobusowych), lotnisk, portów 
(przystani) rzecznych, poczt oraz innych organizacji informacji o przychodzących i wysyłanych ładunkach, objętych środkami 
kwarantannowymi, zgodnie z art. 2 niniejszej Ustawy w razie konieczności udostępnienia środków transportowych, robotników 
pomocniczych, pomieszczeń służbowych i materiałów wspomagających w celu przeprowadzenia prac w zakresie kontroli i 
dekontaminacji na ich terytorium nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego. 

 
Artykuł 9. Finansowanie Państwowej Służby Kwarantanny Roślin 
 
Państwowa służba kwarantanny roślin, za wyjątkiem wyspecjalizowanych oddziałów fumigacyjnych, finansowana jest ze 
środków budżetu Republikańskiego [Centralnego]. Wydatki Państwowej Służby Kwarantanny Roślin, które związane są z 
kontrolą i badaniem wwożonych do Republiki, wywożonych z Republiki oraz tranzytowych materiałów kwarantannowych, jak 
również z wystawieniem dokumentów są kompensowane ze środków osób prawnych i fizycznych (akapit w brzmieniu Ustawy 
Republiki Uzbekistanu z dnia 30.08.1996 r. nr 281-1) 
Wyspecjalizowane oddziały fumigacyjne prowadzą swoją działalność na zasadach całkowitej samowystarczalności finansowej 
oraz są finansowane ze specjalnych środków tworzonych z opłat za wykonanie prac w zakresie dekontaminacji materiałów 
kwarantannowych. 
 
Artykuł 10. Tryb wprowadzenia i odwołania kwarantanny 
 
W przypadkach wykrycia obiektu kwarantannowego, na mocy decyzji lokalnych organów władzy oraz na wniosek Państwowego 
Inspektora Kwarantanny Roślin rejonu (miasta, poszczególne gospodarstwa farmerskie i rolnicze, przedsiębiorstwa, stacje 
kolejowe, lotniska, porty rzeczne, tereny osad i wsi ogłaszane są jako zagrożone i ustanawia się kwarantannę bądź niezbędne 
ograniczenia.) (akapit w brzmieniu Ustawy Republiki Uzbekistanu z dnia 25.12.2009 r. nr ЗРУ-240). 
Uznanie rejonów [powiatów, miast, obwodów [województw] za zagrożone w zakresie kwarantanny roślin i ustanowienie na nich 
kwarantanny bądź innych ograniczeń odbywa się na mocy decyzji Chokimów [wojewodów] obwodów [województw] oraz miasta 
Taszkient na wniosek odpowiednich Głównych Państwowych Inspektorów Kwarantanny Roślin, bądź też na mocy postanowienia 
Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu na wniosek Głównego Państwowego Inspektora Kwarantanny Roślin Republiki 
Uzbekistanu. 



Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu kwarantanny zabroniony jest wywóz z gospodarstw uznanych za objęte kwarantanną, nasion 
oraz materiału sadzonkowego bez certyfikatów kwarantannowych w celu wykorzystania ich, jako materiału siewnego bądź 
sadzonkowego do innych gospodarstw wolnych od kwarantannowych szkodników, chorób roślin oraz chwastów. 
Nasiona, rośliny, oraz produkty pochodzenia roślinnego wywiezione z terenów, na która prowadzona była kwarantanna bez 
certyfikatów kwarantannowych są konfiskowane i przekazywane do punktów skupu w celu technicznej (przemysłowej) przeróbki 
bądź wykorzystania w zakładach żywienia zbiorowego a w razie konieczności podlegają dekontaminacji i zwrotowi do nadawcy 
bądź czy tez utylizacji. 
Wywóz produktów rolnych z działek przydomowych znajdujących się na terenie (wieś, rejon [powiat], obwód [województwo], na 
których została wprowadzona kwarantanna, dopuszczalne jest wyłącznie poprzez punkty skupu, za wyjątkiem produktów 
zarażonych (których przeznaczenie i warunki wykorzystania określa zgodnie zasadami kwarantannowymi Państwowy Inspektor w 
zakresie kwarantanny roślin). 
Kwarantanna bądź ograniczenia z danych terytoriów odwoływane są po przeprowadzeniu stosownych działań kwarantannowych 
w całkowitej likwidacji kwarantannowych szkodników, chorób roślin i chwastów na mocy decyzji Chokimów rejonów 
[powiatów] miast, obwodów [województw] oraz miasta Taszkient, którzy wprowadzili kwarantannę lub ograniczenia na wniosek 
odpowiednich Głównych Państwowych Inspektorów w zakresie kwarantanny roślin, bądź też na mocy postanowienia Gabinetu 
Ministrów Republiki Uzbekistanu na wniosek Głównego Państwowego Inspektora Republiki Uzbekistanu w zakresie 
kwarantanny roślin. 
 
Artykuł 11. Import nasion, ro ślin oraz produktów pochodzenia roślinnego. 
 
Wwóz do Republiki z innych państw nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego dopuszczalny jest w przypadku 
załączenia: 
 - importowego zezwolenia kwarantannowego wystawionego przez Główną Państwową Inspekcje Republiki Uzbekistanu  
w zakresie kwarantanny roślin; (akapit w brzmieniu ustawy Republiki Uzbekistanu z dnia 04.09.2014 Nr ЗРУ-373)  
 - certyfikatu fitosanitarnego lub świadectwa wystawianego przez państwowe organa do spraw kwarantanny i ochrony 
roślin państwa - eksportera. 
 
 Wwóz do Republiki z innych państw nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego państw nie posiadających 
państwowych organów do spraw ochrony roślin dopuszczalny jest w przypadku załączenia importowego zezwolenia 
kwarantannowego wystawionego w każdym poszczególnym przypadku przez Główną Państwową Inspekcje Kwarantanny Roślin 
Republiki Uzbekistanu. (część w brzmieniu Ustawy Republiki Uzbekistanu z dnia 2014-09-04 r. nr ЗРУ-373)  
 
 Ministerstwa, resorty, przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje w przypadku importu produktów pochodzenia 
roślinnego zobowiązane są:  
 - włączać do umów handlowych (kontraktów) na dostawę do Republiki z innych państw bądź przewóz przez terytorium, 
nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego, wymogów państwowej służby w zakresie kwarantanny roślin, które 
zapewniają zapobieganie przenikania na terytorium Republiki kwarantannowych i innych niebezpiecznych szkodników, chorób 
roślin i chwastów. 
 - przewidywać w przypadku zakupu w innych państwach dużych partii nasion, roślin i produktów pochodzenia 
roślinnego skierowanie w razie konieczności specjalistów w zakresie kwarantanny i ochrony roślin do zbadania stanu 
fitosanitarnego zasiewów i nasadzeń kultur rolniczych w tych państwach. 
 Nasiona, rośliny i produkty pochodzenia roślinnego, które są wwożone z terytoriów innych państw, które podlegają 
obowiązkowemu sprawdzeniu w punktach wwozu na terytorium Republiki przez Inspektorów Państwowej Służby Kwarantanny 
Roślin. 
 Punkty graniczne, poprzez które dokonywany jest wwóz nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego, określane są 
przez Główną Państwową Inspekcję Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu. 
 W przypadku powstania na terytorium Republiki zagrożenia rozprzestrzenienia się z terytorium sąsiadującego państwa, 
kwarantannowych, a także innych niebezpiecznych szkodników i chorób roślin, na mocy decyzji kompetentnych organów granica 
na zagrożonych odcinkach może być czasowo zamknięta. 
 Zabroniony jest wwóz do Republiki z innych państw nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego, w których 
wykryte zostały kwarantannowe i inne niebezpieczne szkodniki, choroby roślin i chwasty, jak również wszystkich rodzajów 
kultur żywych grzybów, bakterii i wirusów, patogenów chorób roślin, a także owadów, kleszczy i nicieni uszkadzających rośliny - 
za wyjątkiem próbek wwożonych do celów naukowych. W przypadku wykrycia wymienionych szkodników lub chorób w partii 
towaru po jej przybyciu, Państwowa Inspekcja Kwarantanny Roślin przekaże właścicielowi ładunku zalecenia dotyczące jego 
dalszego wykorzystania a właściciel ładunku zobowiązany jest w ciągu doby zrealizować zalecenia. 
 Zabrania się przesyłania w przesyłkach pocztowych z innych państw na adres obywateli zamieszkujących w Republice 
Uzbekistanu, jak również przewożenia w bagażu nasion i materiału sadzonkowego, płodów, świeżych owoców i warzyw. 
Zezwolenia na wwóz w bagażu ręcznym pasażerów poszczególnych płodów, świeżych owoców i warzyw, które wolne są od 
kwarantannowych szkodników i chorób udziela Państwowy Inspektor w zakresie kwarantanny roślin. 
 W przypadku, jeśli nasiona, rośliny lub materiał sadzonkowy ma szczególną wartość i jest zaadresowany do instytucji 
naukowo-badawczych muszą one być wysłane zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora w zakresie kwarantanny roślin i do 
introdukcyjno-kwarantannowej szkółki w celu sprawdzenia.  
 Wwóz w bagażu podręcznym oraz przesyłanie pocztą produktów pochodzenia roślinnego z innych państw dla 
przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych i handlowych, które akredytowane są w Republice Uzbekistanu dokonywane 
jest zgodnie z zasadami zewnętrznej kwarantanny roślin, zatwierdzonymi przez Główną Inspekcję Kwarantanny Roślin Republiki 
Uzbekistanu. 



 Jeżeli w nasionach,  roślinach i produktach pochodzenia roślinnego wwiezionych do Republiki wykryte zostaną 
kwarantannowe i  inne niebezpieczne szkodniki, choroby roślin i chwastów to podlegają one dekontaminacji w ustalonym trybie 
przy pomocy metod chemicznych i innych, oczyszczeniu od chwastów, wysiewowi lub wysadzeniu w introdukcyjno-
kwarantannowej szkółkach lub oranżeriach w celu wykrycia ukrytego zarażenia, uzdrowieniu wymienionego materiału 
roślinnego, technicznej obróbce bądź wykorzystaniu w rejonach, w których nie powstaje zagrożenie rozprzestrzenienia wykrytych 
szkodników chorób roślin i chwastów. Wykrycie ukrytego zarażenia w poszczególnych przypadkach może być przeprowadzone 
na drodze analizy laboratoryjnej.  
Kwarantannowa kontrola nasion i materiału sadzonkowego wykonywana jest zgodnie z wymogami Postanowienia o trybie 
kontroli kwarantannowej importowanego materiału siewnego i sadzonkowego na terytorium Republiki Uzbekistanu, który 
zatwierdzony jest przez Główną Państwową Inspekcję Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu. 
 Wszystkie wydatki związane z dekontaminacją przywiezionych do Republiki Uzbekistanu z innych państw nasion, roślin 
oraz produktów pochodzenia roślinnego w tym również wykorzystaniem siły roboczej, transportu, pomieszczeń i materiałów 
pomocniczych pokrywane są przez właściwych odbiorców ładunku. 
 Przewożone przez terytorium Republiki Uzbekistanu ładunki tranzytowe, które zawierają nasiona, rośliny produkty 
pochodzenia roślinnego polegają obligatoryjnej kontroli przez organa służby państwowej w zakresie kwarantanny roślin. W 
przypadku wykrycia we wskazanych ładunkach kwarantannowych i innych niebezpiecznych szkodników, chorób roślin i 
chwastów powyższe ładunki muszą być zatrzymane, odkażone (za zgodą nadawcy) lub zwrócone do państwa - eksportera. 
 
Artykuł 12. Eksport nasion, roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego. 
 
 Nasiona, materiał sadzonkowy, rośliny, szczepy bakteryjne (rasy) patogenów chorób, inne biologiczne obiekty oraz 
produkty pochodzenia roślinnego, które wywożone są z Republiki Uzbekistanu do innych państw muszą spełniać wymogi, które 
przewidziane są w międzynarodowych porozumieniach dotyczących kwarantanny i ochrony roślin (w kontraktach) oraz nie 
znajdować się na liście obiektów biologicznych, których wywóz z Republiki Uzbekistanu jest zabroniony. 
 Do każdej partii eksportowych nasion, roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego musi być dołączony certyfikat 
fitosanitarny według ustalonego wzorca. 
 Organizacje, które zajmują się ekspertem nasion, roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego zobowiązane są nie 
później niż trzydzieści dni przed przewidywaną wysyłką produktów poza granicę kraju poinformować organa Państwowej służby 
w zakresie kwarantanny roślin właściwych obwodów [województw], rejonów [powiatów], o zamierzonej wysyłce oraz wspólnie z 
nimi określić miejsca skąd celową będzie wysyłka produktów, a na piętnaście dni przed wysyłką udostępnić eksportowane 
produkty do kontroli. 
 
 
Artykuł 13. Prawa ministerstw, resortów, instytucji i obywateli w zakresie kwarantanny roślin 
 
Ministerstwa, resorty, przedsiębiorstwa, instytucje oraz obywatele, którzy zajmują się produkcją, skupem, magazynowaniem, 
transportem, przetwórstwem oraz sprzedażą produktów kwarantannowych mają prawo: 
- w przypadku konieczności opracować wspólnie z przedstawicielami państwowej służby w zakresie kwarantanny roślin 

dodatkowe środki bądź kompleks dodatkowych środków zapewniających bezwarunkowe wykonanie obowiązujących zasad 
kwarantannowych; 

- żądać od państwowej służby w zakresie kwarantanny roślin przeprowadzenia kontrolnych badań obszarów rolnych, terytorium, 
pomieszczeń magazynowych, roślin i produktów pochodzenia roślinnego pod kątem wykrycia obiektów kwarantannowych; 

- wnioskować do organów państwowej służby w zakresie kwarantanny roślin oraz lokalnych organów władzy o odwołanie 
kwarantanny po całkowitej likwidacji ogniw obiektów kwarantannowych. 

 
Artykuł 14. Obowiązki ministerstw, resortów, instytucji i obywateli w zakresie kwarantanny roślin 
 
Ministerstwa, resorty, przedsiębiorstwa, instytucje oraz obywatele, którzy zajmują się produkcją, skupem, magazynowaniem, 
transportem, przetwórstwem oraz sprzedażą produktów kwarantannowych są zobowiązani: 
- wykonywać pod kontrolą organów państwowej służby w zakresie kwarantanny roślin przedsięwzięcia w zakresie badania i walki 

z kwarantannowymi szkodnikami, chorobami roślin oraz chwastami, jak również w zakresie zapobiegania ich 
rozprzestrzenieniu; 

- nie przyjmować do przewozu nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego z terenów, na których wprowadzona 
kwarantanna o ile nie zostały wydane na nie certyfikaty kwarantannowe. 

- ściśle przestrzegać obowiązujące zasady kwarantannowe, dotyczące wwozu nasion, roślin i produktów pochodzenia roślinnego z 
innych państw oraz rejonów objętych kwarantanną. 

Obywatele, który zajmują się hodowlą roślin rolniczych i leczniczych, drzew i krzewów, zobowiązani są do wykonywania 
systematycznych obserwacji zasiewów i nasadzeń w celu wykrycia we właściwym czasie kwarantannowych szkodników, chorób 
roślin oraz chwastów, a w przypadku ich wykrycia, bezzwłocznie poinformować o tym lokalne organa władzy oraz Państwową 
Inspekcję Kwarantanny Roślin, rolne i leśne służby oraz podjąć kroki w zakresie likwidacji wykrytych ognisk. 
 
Artykuł 15. Odpowiedzialność za naruszenie ustawodawstwa w zakresie kwarantanny roślin 
 
Osoby, które nie przestrzegają ustawodawstwa w zakresie kwarantanny roślin ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w prawie. 
 
Artykuł 16. Mi ędzynarodowe umowy i porozumienia 



 
Jeżeli międzynarodowe umowy lub porozumienia Republiki Uzbekistanu stanowią inne zasady niż te, które zawarte są w 
niniejszej ustawie, to stosowane są prawa umowy bądź porozumienia międzynarodowego. 
 
 
Prezydent 
Republiki Uzbekistanu  I. Karimow 
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ZAŁ ĄCZNIK DO UCHWAŁY RM RU NR 449 Z DNIA 5.12.1995 R. 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK 
do Uchwały RM Republiki Uzbekistanu  

z dnia 05.12.1995 roku, nr 449 
 

UCHWAŁA 
o Głównej Państwowej Inspekcji 

Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu  
 

Do niniejszej Uchwały zostały wniesione zmiany zgodnie z: 
Postanowieniem Rady Ministrów M Republiki Uzbekistanu z dnia 30.04.1999 гoku nr 202, 
Postanowieniem Rady Ministrów M Republiki Uzbekistanu z dnia  08.10.2013 roku, nr 276 

  
1. Główna Państwowa Inspekcja Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu (dalej w tekście Uzgławgoskarantin) przy 

Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarski Wodnej została utworzona zgodnie z Ustawą Republiki Uzbekistanu «O kwarantannie 
roślin” na bazie Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu (Punkt w brzmieniu Uchwały RM Republiki 
Uzbekistanu z dnia 30.04.1999 roku, nr 202) 

 
2. Państwowa Inspekcja Republiki Uzbekistanu do spraw kwarantanny roślin w swojej działalności kieruje się Ustawą 

Republiki Uzbekistanu «O kwarantannie roślin” oraz innymi aktami prawnymi, Rozporządzeniami Ministerstwa Rolnictwa i 
Gospodarski Wodnej Republiki Uzbekistanu oraz niniejszą Uchwałą (Punkt w brzmieniu Uchwały RM Republiki Uzbekistanu z 
dnia 30.04.1999 roku, nr 202) 

 
3. Uzgławgoskarantin sprawuje kierownictwo nad państwową służbą ds. kwarantanny roślin Republiki Uzbekistanu.  
 
4. Uzgławgoskarantin, za wyjątkiem wyspecjalizowanych oddziałów fumigacyjnych, jest finansowany ze środków budżetu 

republikańskiego. 
 
5. Uzgławgoskarantin posiada osobowość prawną, dysponuje własnym bilansem, posiada rozliczeniowy, walutowy oraz 

inne rachunki w instytucjach banku, pieczęć z Państwowym Herbem Republiki Uzbekistanu oraz własną nazwą, druki oraz 
stemple; może we własnym imieniu zawierać umowy, nabywać prawa majątkowe oraz osobiste prawa pozamajątkowe, 
wykonywać zobowiązania, być powodem bądź pozwanym w sądzie.  

 



6. Podstawowym zadaniem organów państwowej służby w zakresie kwarantanny roślin jest realizacja systemu 
przedsięwzięć państwowych w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej kwarantanny roślin, która ukierunkowana jest na:  

- ochronę terytorium Republiki Uzbekistanu przed przedostawaniem się z zagranicznych państw kwarantannowych oraz 
innych niebezpiecznych szkodników, chorób roślin oraz chwastów, które mogą wyrządzić istotną ekonomiczną szkodę dla 
gospodarki narodowej; 

- bezzwłoczne wykrywanie, organizację lokalizacji i likwidacji kwarantannowych i innych niebezpiecznych szkodników, 
chorób roślin i chwastów, jak również na zapobieganie ich przenoszenia się do tych rejonów Republiki Uzbekistanu, w których 
one nie występują; 

- wykonywanie kontroli państwowej nad przestrzeganiem ustanowionych zasad oraz realizację przedsięwzięć w zakresie 
kwarantanny roślin podczas produkcji, skupu, transportu, przechowywania, sprzedaży i wykorzystaniu produktów rolnych i 
innych produktów pochodzenia roślinnego. 

 
7. Zgodnie ze swoimi głównymi zadaniami Uzgławgoskarantin: 
- wykonuje państwową kontrolę przeprowadzenia przedsięwzięć w zakresie kwarantanny roślin, odpowiada za wykonanie 

we właściwym czasie tych przedsięwzięć na terytorium Republiki Uzbekistanu; 
- wydaje w ramach swoich kompetencji rozporządzenia, instrukcje, zasady oraz przepisy w zakresie kwarantanny roślin, 

które są wiążące do wykonania przez wszystkie ministerstwa, resorty, przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje, jak również 
przez obywateli, i w określonym trybie doprowadza je do wiadomości tych podmiotów; 

- raz na pięć lat dokonuje przeglądu i zatwierdza listę szkodników, chorób roślin oraz chwastów, które mają 
kwarantannowe znaczenie dla Republiki Uzbekistanu, jak również po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministerstwami oraz 
resortami – listę obiektów biologicznych nie podlegających wywozowi z Republiki Uzbekistanu; 

- ustanawia zasady kwarantannowe wwozu do Republiki Uzbekistanu poszczególnych partii wewnątrz kraju, wywozu na 
eksport oraz warunki wykorzystania nasion, roślin, surowca roślinnego oraz innych produktów i towarów konsumpcyjnych 
pochodzenia roślinnego; 

- reprezentuje interesy Republiki Uzbekistanu w zakresie kwarantanny roślin w organizacjach międzynarodowych; 
- w przypadku konieczności tworzy specjalistyczne oddziały fumigacyjne, których celem jest udzielanie pomocy 

spółdzielniom rolniczym (szirkatom), farmerskim oraz dechkańskim (indywidualnym) gospodarstwom, jak również innym 
przedsiębiorstwom i organizacjom w prowadzeniu walki ze szkodnikami kwarantannowymi, chorobami roślin oraz chwastami 
(Akapit w brzmieniu Uchwały RM Republiki Uzbekistanu z dnia 30.04.1999 roku, nr 202) 

- dokonuje kwarantannowego sprawdzenia oraz ekspertyzy laboratoryjnej wysyłanych na eksport, jak również wwożonych 
do Republiki Uzbekistanu z zagranicy nasion, roślin, produktów pochodzenia roślinnego oraz innych materiałów, które mogą być 
nosicielami szkodników kwarantannowych, chorób roślin oraz chwastów; 

- określa kwarantannową rejonizację oraz mikro-rejonizację terytorium Republiki Uzbekistanu; 
- organizuje propagandę i powszechne wdrożenie do produkcji osiągnięć nauki oraz czołowych doświadczeń, nowych 

metod, środków oraz sposobów walki ze szkodnikami kwarantannowymi, chorobami roślin oraz chwastami, upowszechnia wśród 
ludności wiedzę o obiektach kwarantannowych; 

- kieruje do lokalnych organów władzy, Gabinetu Ministrów Republiki Uzbekistanu decyzje o wprowadzeniu (odwołaniu) 
kwarantanny na odpowiednim terytorium; 

- wystawia zezwolenia kwarantannowe na import nasion, roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego, jak również na 
ładunki zawierające nasiona, rośliny oraz produkty pochodzenia roślinnego przewożone tranzytem przez terytorium Republiki 
Uzbekistanu (Punkt w brzmieniu Uchwały RM Republiki Uzbekistanu z dnia 08.10.2013 roku, nr 276), wykonuje inne 
przewidziane w ustawodawstwie pełnomocnictwa. 

 
8. Uzgławgoskarantin ma prawo: 
- rozpatrywać i zatwierdzać roczne sprawozdania i prognozy, kosztorysy, jak również plany naukowo-badawczych prac 

resortowych organizacji; 
- dysponować środkami budżetowymi, które wydzielane są na wykonanie przedsięwzięć kwarantannowych, na Republikę 

Karakałpakstan, obwody i miasto Taszkient, kontrolować prawidłowość ich wydatkowania; 
- odwoływać sprzeczne z prawem decyzje i rozporządzenia organów niższego szczebla państwowej służby w zakresie 

kwarantanny roślin; 
- wydawać specjalistyczne publikacje, poradniki, druki ścisłego zarachowania i inne materiały, jak również centralnie 

zaopatrywać wszystkie państwowe inspekcje w dokumentację zgodnie z jednolitą ustaloną formą; 
- motywować, bądź nakładać kary dyscyplinarne na pracowników resortowych instytucji i organizacji; 
- przygotowywać i przeprowadzać w ustalonym trybie konferencje, narady i seminaria poświęcone kwarantannie roślin. 
 
9. Graniczne punkty kwarantanny roślin na stacjach kolejowych, lotniskach, portach rzecznych, pocztach oraz drogach 

kołowych są bezpośrednio podporządkowane Uzgławgoskarantin-owi i mają obowiązek: 
- wykonywać kontrolę kwarantannową oraz ekspertyzy próbek importowych i eksportowych produktów pochodzenia 

roślinnego, środków transportowych wjeżdżających przez granicę, jak również produktów roślinnych, które przewożone są przez 
terytorium Republiki Uzbekistanu tranzytem; 

- wydawania zaleceń właścicielom ładunków w zakresie odkażania od szkodników bądź oczyszczania od nasion chwastów 
importowanych produktów pochodzenia roślinnego; 

- prowadzenia na terenie działalności punktu badania obszarów rolnych, zasiewów, nasadzeń oraz pomieszczeń 
magazynowych pod kątem wykrycia szkodników kwarantannowych, chorób roślin i chwastów, jak również organizacja i kontrola 
przedsięwzięć w zakresie lokalizacji wykrytych ognisk zakażenia; 



- kontroli efektywności wykonywanej dekontaminacji importowanych produktów pochodzenia roślinnego, magazynów i 
innych miejsc przechowywania tych produktów; 

- wystawiania dokumentów kwarantannowych na prawo przewozu produktów pochodzenia roślinnego; 
- kontroli wykonania przez przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, zlokalizowane w sferze działalności granicznej 

placówki kontroli ustalonych przedsięwzięć w zakresie kwarantanny roślin. 
 
10. Kierownictwo w Głównej Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu Kazachstan wykonuje 

Naczelnik (Główny Państwowy Inspektor Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu), który mianowany jest przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Uzbekistanu po uzgodnieniu z Gabinetem Ministrów Republiki Uzbekistanu. Zastępca 
Naczelnika (Zastępcę Głównego Państwowego Inspektora Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu) mianowany jest przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Uzbekistanu (Akapit w brzmieniu Uchwały RM Republiki Uzbekistanu z 
dnia 30.04.1999 roku, nr 202) 

Do obowiązków Naczelnika Głównej Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu należy: 
- organizacja całej pracy Inspekcji oraz personalna odpowiedzialność za jej działania; 
- zarządzanie, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Uzbekistanu majątkiem i środkami Głównej Państwowej Inspekcji 

Republiki Uzbekistanu w zakresie kwarantanny roślin, zawieranie umów, wystawianie pełnomocnictw, w tym również z prawem 
delegowania tych pełnomocnictw, otwieranie w bankach rozliczeniowych, walutowych, specjalnych oraz innych rachunków; 

- wydawanie zarządzeń i rozporządzeń, po uzgodnieniu z Radą Ministrów Republiki Uzbekistanu oraz właściwymi 
chokimami zatrudnianie oraz zwalnianie ze stanowisk Naczelników Głównej Państwowej Inspekcji Republiki Uzbekistanu w 
zakresie kwarantanny roślin w Republice Karakałpakstan i mieście Taszkient, jak również szefów granicznych punktów 
kwarantanny roślin, dyrektora naukowego centrum oraz kierowników laboratoriów kwarantannowych oraz naczelników 
specjalnych oddziałów fumigacyjnych; 

- zatwierdzanie składu kadrowego w granicach przyznanych limitów liczebności kadr oraz funduszu płac, jak również 
Regulaminu oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Uzgławgoskarantin-u. 

W celu rozpatrzenia oraz rozwiązania najbardziej istotnych kwestii dotyczących działalności państwowych inspekcji oraz 
innych podległych organizacji resortowych utworzony zostaje kolegialny organ zarządzający – Rada, w której skład wchodzi 
kierownicza kadra Służby kwarantanny roślin. Przewodniczącym Rady jest Naczelnik Głównej Państwowej Inspekcji 
Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu. Ustawa o Radzie oraz skład Rady zatwierdzane są przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Gospodarki Wodnej Republiki Uzbekistanu (Akapit w brzmieniu Uchwały RM Republiki Uzbekistanu z dnia 30.04.1999 roku, nr 
202) 

W celu rozwoju nauki i techniki, rozpatrzenia propozycji, opracowań i rekomendacji w zakresie nowych ukierunkowań 
służby kwarantanny, ich naukowego uzasadnienia oraz przyspieszenia wdrożenia tworzy się Radę Naukowo-Techniczną, 
składającą się z naukowców, specjalistów, przedstawicieli organizacji naukowo-technicznych oraz innych organizacji.  

Uchwała o Radzie Naukowo-Technicznej zatwierdzana jest przez Przewodniczącego Rady – Naczelnika Głównej 
Państwowej Inspekcji Kwarantanny Roślin Republiki Uzbekistanu.  
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LISTA 

szkodników, chorób roślin oraz chwastów, 

mających znaczenie kwarantannowe dla Republiki Uzbekistanu 

 
 

Т/р Лотин тилидаги номи Ўзбек тилидаги номи Nazwa w języku 
rosyjskim 

  
РЕСПУБЛИКА ІУДУДИДА УЧРАМАЙДИГАН ЗАРАРКУНАНДАЛАР,  

ЎСИМЛИК КАСАЛЛИКЛАРИ ВА БЕГОНА ЎТЛАР 
 

 Szkodniki, choroby roślin oraz chwasty,  
nie występujące na terytorium Republiki Uzbekistanu  

 
 
  

I . Зараркунандалар 
                                                            Szkodniki 

 
1. Aceria sheldoni (Ewing) 

 
Цитрус куртак канаси Цитрусовый 

почковый клещ 
2. Agrilus mali Mats 

 
Олма тилла єўнјизи Яблоневая златка 

3. Aleurоcanthus woglumi Ash 
 

Єора цитрус оєєаноти Черная 
цитрусовая 
белокрылка 

4. Aleurothrixus floccosus Mask 
 

Юнгли оєєанот Шерстистпя 
белокрылка 

5. Aonidiella aurantii Mask 
 

Єизил померанец єалєондори Красная 
померанцевая 
щитовка 

6. Bruchidius incarnates Boh 
 

Миср нўхот донхўри Египетская 
гороховая 
зерновка 

7. Callosobruchus phaseoli Gyll 
 

Іинд ловия донхўри Индийская 
фасолевая 
зерновка 

8. Callosobruchus chinensis L. 
 

Хитой донхўри Китайская 
зерновка 

9. Carposina niponensis Wlsg. 
 

Шафтоли мевахўри Персиковая 
плодожорка 

10. Caryedon gonagra L. 
 

Ерёнјоє донхўри Арахисовая 
зерновка 



11. Caulophilus latinasus Say. 
 

Кенг хартумли омбор узунбуруни Широкохоботный 
амбарный 
долгоносик 

12. Ceratitis capitata Wied. 
 

Ўрта ер денгизи мева пашшаси Средиземноморск
ая плодовая муха 

13. Ceratitis rosa Walk. 
 

Наталия мева пашшаси Натальская 
плодовая муха 

14. Ceroplastes rusci L. 
 

Анжир мумсимон сохта єалєондори Инжировая 
восковая 
ложнощитовка 

15. Ceroplastes japonicus Green. 
 

Япония мумсимон сохта єалєондори Японская 
восковая 
ложнощитовка 

16. Chlonaspis furfure Fitch. 
 

Тангасимон єалєондор Чешуйчатая  
щитовка 

17. Chrysomphalus rossi (Mask) 
 

Єора араукарий єалєондори Черная 
араукариевая 
щитовка 

18. Conotrachelus nenuphar (Нerb.) 
 

Мева узунбуруни Плодовый 
долгоносик 

19. Dacus dorsalis Нend. 
 

Шарє мева пашшаси Восточная 
плодовая муха 

20. Diabrotica virgifera virg.Le 
Conte 
 

Јарб маккажўхори єўнјизи Западный 
кукурузный жук 

21. Diaphorina citri Kuway 
 

Шарє ёки Осиё барг бургаси Восточная или 
азиатская 
листоблошка 

22. Dinoderus bifoveolatus Woll. 
 

Сохта пўстлоє іаммахўри Лжекороед 
многоягодный 

23 Dysmicoccus wistarial (Green) 
 

Япония єурти Японская червец 

24. Нyphantria cunea Drury. 
 

Америка оє капалаги Американская 
белая бабочка 

25. Icerya purchasi Mask. 
 

Австралия тарновсимон єурти Австралийский 
желобчатый 
червец 

26. Lecanium deltae Lizeri 
 

Учбурчакли сохта єалєондор Дельтовидная 
ложнощитовка 

27. Liriomyza trifolii (Bur) 
 

Америка йўнјичєа минёри Американский 
клеверный минер 

28. Lopholeucaspis japonica Ckll. 
 

Япония чўпсимон єалєондори Японская 
палочковидная 
щитовка 

29. Numonia pyrivorella Mats. 
 

Нок парвонаси Грушевая огневка 

30. Nipaeococcus nipae (Mask) 
 

Палма єурти Пальмовый 
червец 

31. Palalispa gularis Zell. 
 

Ерёнјоє парвонаси Арахисовая 
огневка 

32. Pantomorus leucoloma Boh. 
 

Оє іошияли єўнјиз Белокаемчатый 
жук 

33. Pectinophora gossypiella Saund. 
 

Јўза куяси Хлопковая моль 

34. Phthorimaea lycopersicella 
(Busck) 

Америка помидор куяси Американская 
томатная моль 

35. Phthorimaea operculella Zell. 
 

Картошка куяси Картофельная 
моль 

36. Pinnaspis strachani (Cooley) 
 

Кичик єорсимон єалєондор Малая снежная 
щитовка 

37. Popillia japonica Newm. 
 

Япон єўнјизи Японский жук 

38. Pseudaulacaspis pentagona 
Targ. 
 

Тут єалєондори Тутовая  щитовка 



39. Pseudococcus citriculus Green. 
 

Шарє унсимон єурти Восточный 
мучнистый 
червец 
 

40. Pseudococcus gahani Green. 
 

Цитрус унсимон єурти Цитрусовый 
мучнистый 
червец 

41. Pseudoparlatoria parlatoroides 
Coms. 
 

Орхидея єалєондори Орхидейная 
щитовка 

42. Rhagoletis completa Cres. 
 

Ёнјоє пашшаси Ореховая муха 
 

43. Rhagoletis pomonella Walsh. 
 

Олма пашшаси Яблоневая муха 

44. Rhizoecus Kondonis Kuw. 
 

Илдиз єурти Корневой червец 

45. Scrobipalpopsis solanifera Pav. 
 

Косторика картошка куяси Косториканская 
картофельная 
моль 

46. Sinoxylon conigerum Gerst. 
 

Аррасимон пўстлоє кемирувчи єўнјизи Капюшонник 
зубчатый 

47. Spodoptera eridania (Cramer) 
 

Эридания тунлами Совка эридания 

48. Spodoptera frugiperda 
(J.E.Smith) 
 

Фругиперда тунлами Совка 
фругиперда 

49. Spodoptera littoralis Boisd. 
 

Миср јўза тунлами Египетская 
хлопковая совка 

50. Spodoptera litura Fabr. 
 

Осиё јўза тунлами Азиатская 
хлопковая совка 

51. Tetradacus citri Chen. 
 

Катта мандарин пашшаси Большая 
мандариновая 
муха 

52. Trogoderma angustum Sol. 
 

Трогодерма ангустум єўнјизи Жук трогодерма 
ангустум 

53 Trogoderma ballfinchае Beal. 
 

Трогодерма балфинчае єўнјизи Жук трогодерма 
балфинчае 

54. Trogoderma granarium Ev. 
 

Капр єўнјизи Капровый жук 

55. Trogoderma grassmani Beal. 
 

Трогодерма грассмани єўнјизи Жук трогодерма 
грассмани 

56. Trogoderma longisetosum Chao 
et Lee 
 

Трогодерма лонгисетозум єўнјизи Жук трогодерма 
лонгисетозум 

57. Trogoderma ornatum Say. 
 

Трогодерма орнатум єўнјизи Жук трогодерма 
орнатум 

58. Trogoderma simplex Jayne 
 

Трогодерма симплекс єўнјизи Жук трогодерма 
симплекс 

59. Trogoderma sternale Jayne. 
 

Трогодерма стернале єўнјизи Жук трогодерма 
стернале 

60. Unaspis citri Comst. 
 

Апельсин єалєондори Апельсинная 
щитовка 
 

61. Unaspis yanоnensis Kuw. 
 

Шарє цитрус єалєондори Восточная 
цитрусовая 
щитовка 

62. Viteus vitifoliae Fitch. 
 

Филлоксера Филлоксера 

63. Zabrotes subfasciatus Boh. 
 

Бразилия донхўри бразильскаязерно
вка 

  
II. Ўсимлик касалликлари                                                                           

Choroby roślin  
 



  
а) замбуруј касалликлари 

Choroby grzybiczne 
 

1. Cercospora kikuchii Mats et 
Tom Gard 
 

Соя єизилпушти церкоспориози   Пурпурный 
церкоспороз сои 
 
 

2. Diaporthe helianthi Munt. Кунгабоєар поясининг кулранг дојли 
касаллиги 
 

  Фомопсис 
подсолнечника 

3. Diaporthe phaseolorum Cke et 
Ell 
 

Соя пояси раки Рак стеблей сои 

4. Didymella ligulicola 
(K.F.Baker, Dimock and 
L.Н.Davis) von Arx. 
 

Хризантема аскохитози  Аскохитоз 
хризантем 

5. Drechslera maydis (Nisicado) 
Subran 
 

Маккажўхори жанубий 
гелминтоспориози 
 

  Южный 
гельминтоспорио
з кукурузы 

6. Glomerella gossypii Edgerton 
 

Јўза антракнози  Антрактоз 
хлопчатника 

7. Mycosphaerella linicola 
Naumov 
 

Зијир пасмоси Пасмо  льна 

8. Phialophora cenerescens (Wr) 
van Bryma 
 

Чиннигул фиалофороз касаллиги Фиалофороз 
гвоздики 

9. Phoma andina Turkensten 
 

Анд фомоз касаллиги Андийский 
фомоз, листовая 
пятнистость 
картофеля 

10. Phomopsis viticola Sacc 
 

Узум сўлиш касаллиги Увядание 
виноградной лозы 

11. Phymatotrichopsis omnivora 
(Duggar) Нennebert 
 

Техас илдиз чириш касаллиги Техасская 
корневая гниль 

12. Puccinia horiana P. Нennengs 
 

Хризантема оє ранг касаллиги Белая ржавчина 
хризантем 

13. Stenocarpella macrospora 
(Earle) Sutton 
 

Маккажўхори диплодиози Диплодиоз 
кукурузы 

14. Synchytrium endobioticum 
(Schilb) Percival 
 

Картошка рак касаллиги Рак картофеля 

15. Thecaphora solani 
(Thirumulachar et О, Brien) 
Mordue 
 

Картошка єоракуяси Головня 
картофеля 

16. Tilletia indica Mitra 
 

Іинд бујдой єоракуяси Индийская 
говоня пшеницы 

  
б) нематодалар 

Nicienie  
 

1. Globodera pallida (Stone) 
Behrens 
 

Картошка нимранг нематодаси Бледная 
картофельная 
нематода 

2. Globodera rostochiensis (Woll) 
M et St 
 

Картошка олтинранг нематодаси Золотистая 
картофельная 
нематода 

  
в) бактерия касалликлари 
             Choroby bakteryjne  



 
 

1. Corynebacterium tritici 
 

Бујдойнинг сариє шиллиє бактериози Желтый 
слизистый 
бактериоз 
пшеницы 

2. Erwinia stevartii 
 

Маккажўхори вилти Бактериальное 
увядание (вилт) 
кукурузы 

3. Erwinia amilovora 
 

Мевали дарахтлар куйдиргиси Ожог плодовых 
деревьев 
 

4. Pseudomonas caryophili 
 

Чиннигул вилти Вилт гвоздики 

5. Xanthomonas campestris pv. 
Нyacinthi 
 

Гиацинт сариє касаллиги Желтая болезнь 
гиацинтов 

6. Xanthomonas campestris pv. 
citri 
 

Цитрус рак касаллиги Рак цитрусовых 

7. Xanthomonas campestris pv. 
oryzicola 
 

Шолининг бактериал чизиєли касаллиги 
 

Бактериальная 
полосатость риса 

8. Xanthomonas campestris pv. 
oryzae 
 

Шоли бактериал куйдиргиси 
 

Бактериальный 
ожог риса 

9. Xanthomonas ampelina 
 

Узумнинг бактериал сўлиши Бактериальное 
увядание 
виноградника 

  
г) вирус касалликлари 
       Choroby wirusowe 

 
 

1. Andean potato virus 
 

Картошканинг Анд вируси Андийский вирус 
картофеля 

2. Barley stripe mosaic virus 
 

Арпанинг чизиє єурама касаллиги Щтриховатая 
мозаика ячменя 

3. Chrysanthemum stunt viroid 
 

Хризатеманинг паканалик касаллиги Карликовость 
хризантем 

4. Citrus tristeza virus 
 

Цитрус тристеца касаллиги Тристеца 
цитрусовых 

5. Grapevine flavescense doree 
(micoplasma) 
 

Ток баргларининг заррин сарјайиш 
касаллиги 
 

Золотистое 
пожелтение 
виноградника 

6. Peach mosaic virus (American) 
 

Шафтолининг єурама касаллиги Мозаика персика 
(американская) 

7. Plum pox virus 
 

Олхўрининг чўтир касаллиги Оспа (шарка) 
слив 

8. Plum line pattern virus 
(American) 
 

Олхўрининг чизиєли АЄШ касаллиги Линейный узор 
сливы 
(американский) 

9. Potato vein yellowing virus 
 

Картошка барг томирлари сарјайиши Вирусное 
пожелтение 
жилок картофеля 

10. Potato yellow dwarf virus 
 

Картошканинг сариє паканалик касаллиги 
 

Желтая 
карликовость 
картофеля 

11. Rose wilt disease 
 

Атиргул вилти 
 

Вилт розы 

  
III. Бегона ўтлар 

        Chwasty 
 
 



1. Acanthospermum hispidum 
D.C. 
 

Єаттиє юнгли тиканли ўт Колючеплодник   
жестковолосистый 

2. Aeshynomene indica (L.) BSP 
 

Іинд эшиноменеси Эшиномена 
индийская 

3. Aeshynomene virginica (L.) 
 

Виржиния эшиноменеси Эшиномена 
виргинская 

4. Ambrosia psilostachya D.C. 
 

Кўп йиллик амброзия Амброзия 
многолетняя 

5. Ambrosia trifida L. 
 

Учбўлакли амброзия Амброзия 
трехраздельная 

6. Аrceutobium spp. 
 

Омелалар Омелы 

7. Bidens bipinata L. 
 

Иттикана Череда 
дваждыперистая 

8. Cassia occidentalis L. 
 

Јарб кассияси Кассия западная 

9. Cassia tora L. 
 

Тора кассияси Кассия тора 

10. Cenchrus pauciflorus 
(tribuloides) L. 
 

Камгулли ценхрус (лангарсимон) Ценхрус 
малоцветный 
(якорцевый) 

11. Croton capitatus L. 
 

Тўпгулли кротон Кротон 
головчатый 

12. Diodia terres Walt. 
 

Жўвасимон диодия Диодия 
вальковатая 

13. Emex australis Stеinh. 
 

Жанубий эмекс Эмекс 
австралийский 

14. Emex spinosa L. 
 

Тиканли эмекс Эмекс колючий 

15. Euphorbia dentata Minch. 
 

Аррасимон сутлама Молочай 
зубчатый 

16. Euphorbia marginata Pursh. 
 

Іошияли сутлама Молочай 
окаймленный 

17. Нeliantus californicus D.C. 
 

Калифорния кунгабоєари Подсолнечник 
калифорнийский 

18. Нeliantus ciliaris D.C. 
 

Киприкли кунгабоєар Подсолнечник 
реснитчатый 

19. Нeliantus petiolaris Nutt. 
 

Барг бандли кунгабоєар Подсолнечник 
черешчатый 

20. Нeliantus lenticularis Dougl. 
 

Ёввойи кунгабоєар Подсолнечник 
сорный 

21. Нeliantus scaberrimus Benth. 
 

Тукли кунгабоєар Подсолнечник 
шероховатый 

22. Нydrocotyle ranunculoides 
 

Айиєтовонсимон сувйијар Водосбор 
лютиковидный 

23. Ipomoea hederacea (L.) Yacg. 
 

Печаксимон ипомея Ипомея 
плющевидная 

24. Iva sp. sp. 
 

Сассиє какра (барча турлари) Бузинник 
пазушный 

25. Jacquemontia tamnifolia L. 
 

Юраксимон баргли жакумонт ўти Жакумонтия 
тамнифолия 

26. Polygonum pensylvanicum L. 
 

Пенсильвания сув мурчи Горец 
пенсильванский 

27. Raimania laciniata Нill 
(Oenotera) 
 

Раймания Раймания 

28. Sesbania exaltata (Raf) Cory 
 

Майда дуккакли сесбания Сесбания 
возвышенная 

29. Sesbania macrocarpa Muhl et 
rafin 
 

Йирик дуккакли сесбания Сесбания 
крупноплодная 

30. Sicyos  angulatus L. 
 

Бурчакбаргли єовоєсимон ўт Сициос 
угловатый 



31. Sida spinosa L. 
 

Тиканли сида Сида колючая 

32. Solanum carolinense L. 
 

Каролина итузуми Паслен  
каролинский 

33. Solanum elaeagnifolium Cav. 
 

Чизиєбаргли итузум Паслен 
линейнолистный 

34. Solanum rostratum Dun. 
 

Тиканли итузум Паслен колючий 

35. Solanum triflorum L. 
 

Учгулли итузум Паслен 
трехцветковый 

36. Striga sp.sp 
 

Стригалар Стриги  

 
РЕСПУБЛИКАНИНГ АЙРИМ ІУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН 

ЗАРАРКУНАНДАЛАР ВА БЕГОНА ЎТЛАР 
Szkodniki i chwasty,  

 występujące w stopniu ograniczonym na 
terytorium Republiki Uzbekistanu  

 
  

I. Зараркунандалар 
Szkodniki  

 
1. Dialeurodes citri Ashm. 

 
Цитрус оєєаноти   Цитрусовая 

белокрылка 
2. Grapholitha molesta Busck. 

 
Шарє мевахўри  Восточная 

плодожорка 
3. Leptinotarsa decemlineata Say. 

 
Колорадо єўнјизи   Колорадский 

жук 
4. Phyllocnistis citrella Stain. 

 
Цитрус инли куяси   Цитрусовая 

минирующая 
моль 

5. Pseudococcus comstocki Kuw. 
 

Комсток єурти Червец Комстока 

6. Quadraspidiotus perniciosus C. 
 

Калифорния єалєондори Калифорнийская 
щитовка 

  
II.  Бегона ўтлар 

Chwasty  
1. Acroptilon repens (L) D.C. 

 
Судралувчи какра (пуштиранг какра) Горчак ползучий 

2. Ambrosia artemisiifolia L. 
 

Эрмонбаргли амброзия   Амброзия 
полуннолистная 

3. Cuscuta sp. sp 
 

Зарпечаклар Павилика 

 
  


