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Vaatimukset Puolasta markkinoitavalle perunalle
YLEISET VAATIMUKSET PERUNALLE EU:N SISÄMARKKINOILLA (Maa- ja
metsätalousministeriön asetus 39/04):
-

Puhtaus karanteenikasvintuhoojista: Perunaerien on oltava vapaita mm.
seuraavista karanteenikasvintuhoojista
o perunasyöpä
o perunan vaalea rengasmätä
o perunan tumma rengasmätä
o kelta- ja valkoperuna-ankeroinen
o koloradonkuoriainen
o juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus eli ritsomania -tauti

-

Tuonti-ilmoitus: kaikesta Suomeen markkinoitavasta perunasta on tehtävä
paikalliselle kasvintarkastajalle tuonti-ilmoitus ennen perunaerän saapumista
Suomeen. Tuonti-ilmoitus lähetetään tiedoksi Eviran kasvintarkastukseen.

-

Merkinnät:
o Kaikissa perunaerissä on oltava tuottajan tai markkinoijan rekisterinumero.
o Siemenperunalla on oltava ZP-kasvipassi ja vakuustodistus.
Kasvipassimerkinnät voidaan myös lisätä vakuustodistukseen. Koska Suomi
on EU:ssa suoja-alue kolmen perunaan liittyvän tuhoojan
(koloradonkuoriainen, valkoperuna-ankeroinen, juurikkaan ritsomaniatauti)
suhteen, on siemenperunaerillä oltava ZP-kasvipassi, eli Suomeen tuotavan
siemenperunan vakuustodistuksessa on oltava merkintä ”ZP FI”, tai ”ZP d1,
a5a, a12”. Siemenperunalla tuottajan rekisterinumero on eräkohtainen.

Perunaerille tehdään markkinavalvontatarkastuksia, joissa tarkastetaan asiapaperit
ja otetaan näytteet karanteenituhoojien testaamista varten.

VAATIMUKSET PUOLASTA
Puolasta markkinoitavan perunan on täytettävä lisäksi seuraavat erityisvaatimukset,
koska Puolan perunan tuotannossa esiintyy perunasyöpää ja perunan vaaleaa
rengasmätää:
o Rekisterinumerossa on oltava mukana perunan alkuperäalueeseen (powiat)
viittaava koodi.
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SIEMENPERUNA
Puolan kasvinsuojeluviranomaisten on varmistettava jokaisen siemenperunalohkon
suhteen, että EU:n kasvinsuojeludirektiiviä (2000/29/EC) on noudatettu.
- Alueilta (powiat), joilla esiintyy perunasyövän patotyyppejä 2 tai 3, ei saa tuoda
siemenperunaa.
- Kasvipassissa on oltava eräkohtainen numero, josta osan muodostaa alueen
(powiat) koodinumero.
- Perunaerillä on oltava Puolan kasvinsuojeluviranomaisten antama todistus,
jossa todetaan kyseisen perunaerän olevan vapaa perunan vaaleasta
rengasmädästä. Todistus on kelvollinen, kun se on annettu vähintään 14 päivää
ennen perunan lähettämistä Puolasta.

RUOKA- JA TEOLLISUUSPERUNA
Perunasyöpää (Synchytrium endobioticum) koskevat vaatimukset
-

Ruoka- ja teollisuusperunaa ei saa tuoda alueilta, joilla esiintyy perunasyövän
patotyyppiä 2 tai 3.
Alueilta, joilla ei esiinny perunasyövän patotyyppejä 2 tai 3, saa tuoda ruoka- ja
teollisuusperunaa, jos se täyttää jonkin seuraavista ehdoista:
o Peruna on peräisin alueelta (powiat), jolla perunasyöpää ei esiinny.
Perunasyövästä vapaat alueet on listattu koodeineen, ja koodinumero
on osa kasvinsuojelurekisterinumeroa
 LIITE A. Perunasyövästä vapaat alueet (powiats) Puolassa 5.8.2004.
tai
o Perunan tuotantopaikalla ei esiinny perunasyöpää, ja tästä on todisteena
Puolan kasvinsuojeluviranomaisten antama todistus
tai
o Peruna on perunasyövän kestävää lajiketta, ja se on pesty tai muuten
puhdistettu eikä perunan mukana ole maa-ainesta.
 LIITE B. Luettelo Puolassa rekisteröidyistä perunasyövän kestävistä
lajikkeista.

Perunan vaaleaa rengasmätää (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)
koskevat vaatimukset
-

Kaikilla perunaerillä on oltava Puolan kasvinsuojeluviranomaisten antama
todistus, jossa todetaan kyseisen perunaerän olevan vapaa perunan
vaaleasta rengasmädästä. Todistus on kelvollinen, kun se on annettu vähintään
14 päivää ennen perunan lähettämistä Puolasta.

Lisätietoja: Evira kasvintarkastus, puh. 029 530 0400.
LIITTEET
Liite A. Puolan alueet (powiats), jotka on todettu vapaaksi perunasyöpää
aiheuttavasta sienestä 5.8.2004.
Liite B. Puolassa rekisteröidyt perunasyövän kestävät lajikkeet.

LIITE A: Puolan alueet (powiats), jotka on todettu vapaaksi perunasyöpää
aiheuttavasta sienestä 5.8.2004.
No

Voivodeship

Powiats with their codes

1.

Dolnośląskie

2.

kujawsko-pomorskie

3.

lubuskie

4.

lubelskie

5.

łódzkie

6.

mazowieckie

7.

opolskie

8.

podkarpackie

dzierżoniowski – 0202, górowski – 0204, jeleniogórski
– 0206, kamiennogórski – 0207, kłodzki – 0208,
legnicki – 0209, lubański – 0210, milicki – 0213,
oławski - 0215, strzeliński - 0217, świdnicki – 0219,
trzebnicki – 0220, wołowski – 0222, wrocławski 0223, ząbkowicki – 0224, złotoryjski – 0226, powiat
Legnica – 0262, powiat Jelenia Góra – 0261, powiat
Wrocław – 0264
chełmiński – 0404, sępoleński – 0413, Powiat m.
Włocławek – 0464
gorzowski - 0801, międzyrzecki - 0803, nowosolski 0804, słubicki - 0805, strzelecko-drezdenecki - 0806,
sulęciński - 0807, świebodziński - 0808, wschowski 0812, zielonogórski - 0809, żagański - 0810, żarski –
0811
biłgorajski - 0602, chełmski - 0603, hrubieszowski 0604, janowski - 0605, krasnostawski - 0606,
kraśnicki - 0607, lubartowski - 0608, lubelski - 0609,
łęczyński - 0610, łukowski - 0611, opolski - 0612,
parczewski - 0613, puławski - 0614, radzyński - 0615,
rycki - 0616, świdnicki – 0617, włodawski - 0619,
zamojski - 0620, powiat Biała Podlaska – 0661,
powiat Chełm – 0662, powiat Lublin – 0663, powiat
Zamość – 0664
bełchatowski - 1001, brzeziński - 1021, kutnowski 1002, łaski - 1003, łęczycki - 1004, łowicki - 1005,
łódzki wschodni - 1006, opoczyński - 1007, pabianicki
- 1008, pajęczański - 1009, piotrkowski - 1010,
poddębicki - 1011, rawski - 1013, sieradzki - 1014,
skierniewicki - 1015, tomaszowski - 1016, wieluński 1017, wieruszowski -1018 , zduńskowolski - 1019,
zgierski - 1020, powiat Łódź - 1061, powiat Piotrków
Trybunalski – 1062, powiat Skierniewice - 1063
łosicki - 1410, ostrołęcki – 1415, ostrowski – 1416,
płocki - 1419, przasnyski - 1422, siedlecki - 1426,
sierpecki - 1427, sokołowski - 1429, wyszkowski –
1435
brzeski - 1601, głubczycki - 1602, kędzierzyńskokozielski - 1603, kluczborski - 1604, krapkowicki 1605, namysłowski - 1606, nyski - 1607, oleski 1608, opolski - 1609, prudnicki - 1610, strzelecki –
1611, powiat Opole – 1661;
bieszczadzki - 1801, brzozowski - 1802, dębicki 1803, jarosławski - 1804, jasielski - 1805,
kolbuszowski - 1806, krośnieński - 1807, leski - 1821,
leżajski - 1808, łańcucki - 1810, mielecki - 1811,
niżański - 1812, przemyski - 1813, przeworski - 1814,
ropczycko-sędziszowski -1815 , rzeszowski - 1816,
sanocki - 1817, stalowowolski - 1818, strzyżowski 1819, tarnobrzeski - 1820, powiat Krosno - 1861,
powiat Przemyśl - 1862, powiat Rzeszów - 1863,

9.

podlaskie

10.
10.

śląskie
świętokrzyskie

11.

warmińskomazurskie

12.

wielkopolskie

13.

zachodniopomorskie

powiat Tarnobrzeg - 1864
białostocki - 2002, bielski – 2003, grajewski – 2004,
hajnowski – 2005, kolneński – 2006, łomżyński 2007, moniecki - 2008, sejneński – 2009, siemiatycki
– 2010, sokólski - 2011, suwalski – 2012,
wysokomazowiecki – 2013, zambrowski – 2014,
powiat Białystok – 2061, powiat Łomża – 2062,
powiat Suwałki – 2063;
cieszyński – 2403;
buski - 2601, jędrzejowski – 2602, kaziemierski –
2603, kielecki – 2604, konecki – 2605, opatowski –
2606, ostrowiecki – 2607, pińczowski – 2608,
sandomierski – 2609, skarżyski – 2610, starachowicki
– 2611, staszowski – 2612, włoszczowski – 2613;
bartoszycki – 2801, działdowski - 2803, elbląski –
2804, ełcki – 2805, giżycki – 2806, gołdapski – 2818,
iławski - 2807, kętrzyński - 2808, lidzbarski – 2809,
nowomiejski - 2812, olecki – 2813, olsztyński - 2814,
piski – 2816, szczycieński – 2817, węgorzewski –
2819, powiat Elbląg – 2861;
chodzieski - 3001, czarnkowsko-trzcianecki - 3002,
gnieźnieński – 3003, gostyński - 3004, grodziski 3005, jarociński - 3006, kaliski - 3007, kępiński 3008, kolski - 3009, koniński - 3010, kościański 3011, krotoszyński - 3012, leszczyński - 3013,
międzychodzki - 3014, nowotomyski - 3015, obornicki
- 3016, ostrowski - 3017, ostrzeszowski - 3018, pilski
- 3019, pleszewski - 3020, poznański - 3021, rawicki 3022, słupecki - 3023, szamotulski - 3024, średzki 3025, śremski - 3026, turecki - 3027, wągrowiecki 3028, wolsztyński - 3029, wrzesiński - 3030, złotowski
- 3031, powiat Kalisz - 3061, powiat Konin - 3062,
powiat Leszno - 3063, powiat Poznań - 3064
białogardzki – 3201, choszczeński – 3202, drawski 3203, goleniowski - 3204, gryficki - 3205, gryfiński –
3206, kołobrzeski - 3208, koszaliński - 3209, łobeski 3218, sławieński - 3213, świdwiński – 3216, wałecki –
3217

LIITE B. Puolassa rekisteröidyt perunasyövän kestävät lajikkeet.
Aksamitka
Albatros
Albina
Alicja
Amora
Andromeda
Arkadia
Aster
Asterix
Augusta
Balbina
Bard
Bartek
Baszta
Beata
Bila
Bondeville
Bryza
Bzura
Cedron
Cekin
Clarissa
Cycloon
Cykada
Czapla
Danusia
Delikat
Denar
Ditta
Dorota
Drop
Felka Bona
Fianna
Folva
Fregata Pomorska
Fresco
Gabi
Gandawa
Glada
Gloria
Gracja
Grot
Harpun
Hinga
Ibis
Ikar

Impala
Innovator
Irga
Irys
Jasia
Karatop
Karlena
Klepa
Koga
Kolia
Korona
Krasa
Kuba
Kuklik
Lady Claire
Lady Florina
Latona
Lawina
Lord
Maryna
Meduza
Molli
Monsun
Mors
Neptun
Nora
Oda
Orlik
Panda
Pasat
Pasja Pomorska
Perkoz
Pirol
Raja
Ramos
Redstar
Romula
Rosalind
Rudawa
Rumpel
Ruta
Salto
Santé
Satina
Satuma
Skawa

Sonda
Syrena
Sleza
Tajfun
Tara
Timate
Tokaj
Triada
Umiak
Ursus
Velox
Victoria
Vineta
Vltara
Wawrzyn
Wigry
Wiking
Wolfram
Zebra
Zeus
Zagiel

