Suplement
TERMINARZ OCENY ZDROWOTNOŚCI ROŚLIN zaktualizowany o niniejszy SUPELMENT, zastosowane
razem, pozwalają dokonać rzetelnej i kompleksowej oceny wizualnej kluczowych agrofagów kwarantannowych, agrofagów priorytetowych dla UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych na określonym materiale roślinnym przez podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin.
Zawierają opisy oraz tabele agrofagów, na które producenci określonych rodzajów i gatunków roślin
uprawianych w polskich szkółkach powinni prowadzić lustracje:
a) wymienionych w Załączniku II części B Rozporządzenia 2019/2072,
b) priorytetowych, wymienionych w Rozporządzeniu 2019/1702
c) objętych środkami na podstawie art. 30 Rozporządzenia 2016/2031 lub na podstawie Decyzji Komisji
Europejskiej,
d) regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN), określonych dla danego materiału roślinnego
(rodzaju/gatunku), wymienionych w Rozporządzeniu 2019/2072.
11 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące rejestrowania informacji o kontrolowanych agrofagach
w ramach oceny wizualnej. Znowelizowano Rozporządzenie 2019/2072 w zakresie agrofagów w odniesieniu,
do których ustalono wymogi szczególne oraz Rozporządzenie 2019/1702, w którym znajduje się wykaz
agrofagów priorytetowych.
Wszelkie nowe informacje na ten temat – dokumenty, ulotki i opracowania – znajdują się na stronie PIORIN.
Suplement został opracowany na podstawie informacji i rekomendacji co do zakresu koniecznych zmian
w terminarzu przekazanych wydawnictwu przez PIORIN. Suplement uzupełnia oba wydania terminarza –
z 2021 i 2022 roku. Informacje zostały przygotowane przez Grzegorza Falkowskiego oraz Joannę Filipczak.
W suplemencie uzupełniono karty oceny roślin o nowe agrofagi oraz informacje o nich, zwłaszcza w zakresie
wymagań szczególnych. Powstały także karty oceny dla nowych roślin oraz zostały opisane dodatkowe
agrofagi.
W praktyce, chcąc mieć pewność prawidłowo przeprowadzonej oceny wszystkich roślin wymagających
lustracji, najlepiej wydrukować z suplementu uzupełnione oraz nowe karty oceny tych roślin. W komplecie pozwolą na stworzenie pełnej dokumentacji potwierdzającej lustracje obowiązujące w 2022 roku.
Co do zasady ocenę należy przeprowadzić przede wszystkim na głównych roślinach żywicielskich danego
agrofaga, a w rejestrze/kartach oceny informacje o ocenianych agrofagach powinny się odnosić do całego
kontrolowanego rodzaju roślin z wyjątkiem sytuacji, gdy dany agrofag występuje tylko na konkretnym gatunku rośliny lub gdy środki/wymagania szczególne, określone w przepisach prawa, odnoszą się do konkretnego
gatunku. W kartach oceny informacja ta została oznaczona gwiazdką.
Poniżej podane są najważniejsze informacje dotyczące agrofagów priorytetowych, nowych rodzajów
i gatunków roślin, które podlegają obowiązkowi lustracji od 2022 oraz dane uzupełniające terminarz.

AGROFAGI PRIORYTETOWE

To grupa agrofagów kwarantannowych, których skutki pojawienia się na obszarze Unii Europejskiej uznano za
szczególnie groźne. Są to agrofagi, których występowania dotychczas nie odnotowano na terytorium Unii lub
odnotowano je na ograniczonej części terytorium wspólnoty albo odnotowano jedynie ograniczoną liczbę
rzadkich, nieregularnych i odosobnionych przypadków występowania tych agrofagów, a potencjalne skutki
gospodarcze, społeczne lub środowiskowe ich występowania są najbardziej dotkliwe w odniesieniu do terytorium Unii.
Wykaz agrofagów priorytetowych (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/1702) – pogrubioną
czcionką zaznaczono agrofagi, które ze względu na warunki ekoklimatyczne lub obecność roślin żywicielskich (uprawianych w polskich szkółkach) mogą się zadomowić lub rozprzestrzenić, natomiast kolorem
niebieskim nowe, opisane w suplemencie:
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Agrilus anxius
Agrilus planipennis
Anastrepha ludens
Anoplophora chinensis
Anoplophora glabripennis
Anthonomus eugenii
Aromia bungii
Bactericera cockerelli
Bactrocera dorsalis
Bactrocera zonata
Bursaphelenchus xylophilus
Candidatus Liberibacter spp., czynnik wywołujący chorobę Huanglongbing cytrusowych/zazielenienie

cytrusowych

Conotrachelus nenuphar
Dendrolimus sibiricus
Phyllosticta citricarpa
Popillia japonica
Rhagoletis pomonella
Spodoptera frugiperda
Thaumatotibia leucotreta
Xylella fastidiosa

NOWE RODZAJE I GATUNKI ROŚLIN, PODLEGAJĄCE LUSTRACJI

Wykaz roślin, które od 11 kwietnia 2022 r. podlegają także obowiązkowej lustracji i w suplemencie opracowano dla nich karty oceny:

Actinidia
Aronia
Calluna vulgaris
Chionanthus virginicus
Citrus
Fraxinus
Hamamelis virginiana
Hedera helix
Kalmia latifolia
Laurus nobilis
Leucothoe
Magnolia
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Mespilus germanica
Osmanthus heterophyllus
Parrotia persica
Parthenocissus
Pseudotsuga menziesii
Punica granatum
Ribes
Taxus
Viburnum
Rhododendron - oprócz Rhododendron simsii
Sequoia sempervirens
Syringa vulgaris

NOWE
karty oceny
Suplement
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