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Krav på potatis som marknadsförs från Polen
ALLMÄNNA KRAV PÅ POTATIS PÅ EU:S INRE MARKNAD (Jord- och
skogsbruksministeriets förordning 39/04):
-

Renhet från karantänväxtskadegörare: Potatispartierna måste vara fria från bl.a.
följande karantänväxtskadegörare
o potatiskräfta
o ljus ringröta
o mörk ringröta
o gul och vit potatiscystnematod
o koloradoskalbagge
o sjukdomen rhizomania

-

Importanmälan: för all potatis som skall marknadsföras i Finland måste
importanmälan göras till den lokala växtinspektören innan potatispartiet anländer till
Finland. Importanmälan sänds för kännedom till Eviras växtinspektion.

-

Märkningar:
o Alla potatispartier skall vara märkta med producentens eller marknadsförarens
registernummer.
o Utsädespotatis skall ha ZP-växtpass och garantibevis. Växtpassmärkningarna
kan också läggas till i garantibeviset. Eftersom Finland i EU är
skyddsområde för tre skadegörare i anslutning till potatis
(koloradoskalbagge, vit potatiscystnematod och rhizomania), måste partier
av utsädespotatis ha ZP-växtpass, dvs. garantibeviset för utsädespotatis
som skall importeras till Finland måste ha märkningen ”ZP FI”, eller ”ZP d1,
a5a, a12”. För utsädespotatis är producentens registernummer partispecifikt.

Potatispartierna genomgår marknadsövervakningsinspektioner, där handlingarna
granskas och prover tas för test av karantänskadegörare.

KRAV FRÅN POLEN
Potatis som skall marknadsföras från Polen måste dessutom fylla följande särskilda
krav, eftersom potatiskräfta och ljus ringröta förekommer i potatisodlingar i Polen:
o Registernumret måste ha en kod som anger potatisens ursprungsområde
(powiat).
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UTSÄDESPOTATIS
De polska växtskyddsmyndigheterna måste för varje skifte där utsädespotatis odlas
försäkra sig om att EU:s växtskyddsdirektiv (2000/29/EC) har följts.
- Från områden (powiat) där potatiskräfta av patotyp 2 eller 3 förekommer får
utsädespotatis inte importeras.
- Växtpasset måste innehålla ett partispecifikt nummer, där en del av numret utgörs
av områdets (powiat) kodnummer.
- Potatispartierna måste ha ett av de polska växtskyddsmyndigheterna beviljat
intyg, där det konstateras att det aktuella potatispartiet är fritt från ljus
ringröta. Intyget är godtagbart om det har getts minst 14 dagar innan potatisen
sänts från Polen.

MAT- OCH INDUSTRIPOTATIS
Krav beträffande potatiskräfta (Synchytrium endobioticum)
-

Mat- och industripotatis får inte importeras från områden där potatiskräfta av
patotyp 2 eller 3 förekommer.
Från områden där potatiskräfta av patotyp 2 eller 3 inte förekommer får mat- och
industripotatis importeras, om den motsvarar något av följande villkor:
o Potatisen kommer ursprungligen från ett område (powiat), där
potatiskräfta inte förekommer. De områden som är fria från
potatiskräfta är listade med sina koder, och kodnumret utgör en del av
växtskyddsregisternumret.
 BILAGA A. Områden (powiats) i Polen fria från potatiskräfta 5.8.2004.
eller
o På den plats där potatisen producerats förekommer inte potatiskräfta,
vilket bevisas av ett intyg av de polska växtskyddsmyndigheterna.
eller
o Potatisen är av en sort som är resistent mot potatiskräfta, och den är
tvättad eller på annat sätt rengjord så att inget jordmaterial följer med
potatisen.
 BILAGA B. Förteckning över sorter som är registrerade i Polen och är
resistenta mot potatiskräfta.

Krav beträffande ljus ringröta på potatis (Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus)
-

Alla potatispartier måste ha ett av de polska växtskyddsmyndigheterna beviljat
intyg, där det konstateras att det aktuella potatispartiet är fritt från ljus
ringröta. Intyget är godtagbart om det har getts minst 14 dagar innan potatisen
sänts från Polen.

Ytterligare information: Evira växtinspektionen, tel. 029 530 0400.
BILAGOR
Bilaga A. Polska områden (powiats) som konstaterats vara fria från den
svamp som orsakar potatiskräfta 5.8.2004.
Bilaga B. Sorter som är registrerade i Polen och är resistenta mot
potatiskräfta.

BILAGA A. Polska områden (powiats) som konstaterats vara fria från den svamp
som orsakar potatiskräfta 5.8.2004.
No
1.

Voivodeship
Dolnośląskie

2.

kujawsko-pomorskie

3.

lubuskie

4.

lubelskie

5.

łódzkie

6.

mazowieckie

7.

opolskie

8.

podkarpackie

Powiats with their codes
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,
powiat Tarnobrzeg - 1864

9.

podlaskie

10.
10.

śląskie
świętokrzyskie

11.

warmińskomazurskie

12.

wielkopolskie

13.

zachodniopomorskie

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

BILAGA B. Sorter som är registrerade i Polen och är resistenta mot potatiskräfta.
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

