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Zadanie 3.12. Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego. 

Uzasadnienie realizacji zadania: 

Realizacja zadania stanowi element wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów 

dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących 

rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, 

szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji 

urzędowych. 

Zgodnie z przepisami tej dyrektywy, wdrażanymi do polskiego prawodawstwa 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału 

szkółkarskiegow (Dz.U. poz. 1244), kwalifikacja materiału szkółkarskiego dokonywana jest na 

podstawie wyników oceny polowej oraz oceny laboratoryjnej pobranych prób materiału 

szkółkarskiego. Ocenę polową, pobranie prób i ich badanie przeprowadza właściwy organ, 

a w stosownych przypadkach dostawca. Pobieranie i badanie prób powinno być przeprowadzone 

w najbardziej odpowiednim okresie roku, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i warunki 

uprawy danej rośliny oraz biologię agrofagów właściwych dla tej rośliny. 

Przepisy dyrektywy określają, że w odniesieniu do pobierania prób i ich badania państwa 

członkowskie Unii Europejskiej stosują protokoły Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji 

Ochrony Roślin (EPPO) lub inne protokoły (metodyki) uznane na poziomie międzynarodowym. 

Gdy takie protokoły nie istnieją, właściwy organ stosuje odpowiednie metodyki ustanowione na 

poziomie krajowym. W przypadku braku protokołów EPPO lub innych metodyk uznanych na 

poziomie międzynarodowym powinny one zostać opracowane przez państwo członkowskie. 

Państwa członkowskie udostępniają te protokoły/metodyki innym państwom członkowskim 

i Komisji, na ich wniosek. 

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału 

szkółkarskiego określono, że metodyki oceny materiału szkółkarskiego zostaną udostępnione na 

stronie internetowej administrowanej przez Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. 

Metodyki te wymagają sprawdzenia i dostosowania do warunków klimatycznych i uprawy 

materiału szkółkarskiego oraz presji agrofagów właściwych dla naszego kraju. 

Mając na uwadze zmieniające się warunki środowiskowe, presję patogenów, włączanie 

nowych gatunków do uprawy, rozwój laboratoryjnych metod diagnostycznych oraz 

doświadczenia własne i innych państw członkowskich UE w ocenie materiału szkółkarskiego, 

opracowane metodyki powinny być okresowo ewaluowane i aktualizowane. Sprawdzanie, 

opracowanie oraz weryfikacja skuteczności i efektywności metodyk powinna być prowadzona 

szczególnie aktywnie w najbliższych latach po ich wprowadzeniu. 

Cel zadania w 2021 r.: Opracowanie i aktualizacja metodyk oceny materiału szkółkarskiego na 

potrzeby urzędowych kwalifikatorów i dostawców materiału szkółkarskiego. 

Opis zadania – zakres rzeczowy planowany na 2021 r.: 

1) uzupełnianie metodyk w przypadku pojawienia się nowych organizmów szkodliwych lub 

rozszerzenia listy gatunków roślin sadowniczych objętych wymaganiami w zakresie 

ograniczania rozprzestrzeniania się agrofagów roślin;  

2) prowadzenie ewaluacji polowej i laboratoryjnej metodyk w celu sprawdzenia ich przydatności 

i efektywności; 

3) prowadzenie aktualizacji w oparciu o doświadczenia własne i innych państw członkowskich 

UE, a także w miarę pojawiania się nowych, skuteczniejszych lub bardziej efektywnych, 

metod laboratoryjnych do identyfikacji agrofagów; 

4) niezwłoczne udostępnienie nowoopracowanych oraz uzupełnianych metodyk oceny materiału 

szkółkarskiego przez zamieszczanie ich na stronie internetowej administrowanej przez Instytut 

Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach (www.inhort.pl). 

 

http://www.inhort.pl/
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Planowane na 2021 r. mierniki dla zadania 3.12.:  

1. liczba metodyk (ewaluacja i/lub aktualizacja metodyk): 5  

2. liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracowników PIORiN i szkółkarzy: 1  

3. liczba raportów upowszechniających uzyskane wyniki badań i osiągnięcia zamieszczonych na 

stronie internetowej IO – PIB: 1  

 

 


