Kako lahko
pomagate?
•

Iz tujine nikoli ne
prinašajte rastlin,
semen, cvetja,
plodov in sveže
zelenjave skrivoma.

•

Če jih želite uvoziti,
se obrnite na Upravo
RS za varno hrano,
veterinarstvo in
varstvo rastlin, da
ugotovite, kako to
narediti zakonito.

•

Če imate s seboj žive
rastline, semena,
rože ali plodove, jih
ob vstopu prijavite
carinskemu organu.

Kadar potujete po
svetu, ne prinašajte
nazaj domov rastlin ali
rastlinskih proizvodov,
kajti v njih se lahko
skrivajo rastlinske
bolezni ali škodljivci.

Izdala:

Uprava Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 13 00 13 00
http://www.uvhvvr.gov.si
V sodelovanju z Evropsko in mediteransko organizacijo
za varstvo rastlin (OEPP/EPPO – www.eppo.int)

Pomagajte nam varovati
naše pridelke in lepo
pokrajino pred rastlinskimi
boleznimi in škodljivci

Tudi rastline lahko zbolijo!
Tako kot ljudje in živali, lahko zbolijo tudi rastline.
Utrpijo lahko poškodbe zaradi bolezni, ki jih
povzročajo virusi, bakterije in glive, ali pa jih
napadejo škodljivci: velike in majhne živali, kot
so žuželke, pršice in ogorčice. V zadnjem času
opažamo povečan pojav novih škodljivcev in
bolezni, ki se vnašajo na območja, kjer jih prej ni
bilo. Mnoga od teh zadnjih širjenj so posledica
hitro naraščajočega mednarodnega trgovanja in
medcelinskih potovanj.

Vnos novih bolezni in škodljivcev
lahko ogrozi tako gospodarstvo kot
biotsko raznovrstnost
Rastlinske bolezni in škodljivci lahko potujejo na
dolge razdalje na živih rastlinah, vključno s semeni,
plodovi, cvetjem, kot tudi z zemljo in rastlinskimi
proizvodi, npr. z neobdelanim lesom. Čeprav so
videti zdrave, ko jih naberemo v naravi, lahko z
njimi zanesemo z druge celine v Evropo nove
vrste škodljivih organizmov. Po vnosu v naravo
lahko take tujerodne vrste povzročijo velike
izgube v kmetijstvu in gozdarstvu ter ogrozijo
biotsko raznovrstnost. Iz zgodovine je poznana
velika irska lakota v 19. stoletju, nastala zaradi
vnosa nove vrste plesni, ki je uničila krompir. Za
njo se je z ladjami pripeljal še koloradski hrošč.
Gospodarsko krizo konec 19. stol. je poglobilo
izumrtje prav vseh takratnih vinogradov
evropske trte zaradi vnosa ameriške trsne uši.

Nekateri nevarni ‘potniki’

Varujmo rastline
Ravnajmo preudarno pri vnosu nepreverjenih
rastlin - preprečimo opustošenje!

Azijski kozliček (Anoplophora glabripennis):
lep … ampak ubija lahko naša dragocena drevesa.
Foto: M. Maspero, Centro MiRT Fondazione Minoprio, Como (IT)

Območje prvega izbruha bakterije Xylella
fastidiosa v Evropi (Salento, IT), kjer propadajo
več sto let stare oljke. Bolezen se lahko širi s
prikrito okuženimi okrasnimi rastlinami!

Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii):
drobcena … ampak poje lahko vse naše slastne
češnje in druge mehke plodove.
Foto: M. Hauser and J. Davis, CDFA, Sacramento (US)

Tudi vi lahko pomagate
pri varstvu rastlin.
Tako, da na svojih
medcelinskih potovanjih
ne prevažate s seboj
živih rastlin in rastlinskih
proizvodov…
in da širite to sporočilo v
krogu prijateljev in
družine.

Imamo EU in mednarodne predpise
Predpisi o varstvu zdravja rastlin so namenjeni
varovanju kmetijstva, gozdarstva in okolja. Kar
nekaj vrst rastlin in rastlinskih proizvodov ni
dovoljeno uvažati brez uradnih potrdil. Če si želite
eksotično rastlino, ki ste jo videli na potovanju,
jo fotografirajte in si zapišite njeno ime, da jo
boste lahko poiskali v EU, kamor jih uvažajo in
dalje gojijo registrirani profesionalci, ki poznajo
tveganja zaradi vnosa iz tretjih držav.
Pozanimajte se na upravi: fito.uvhvvr@gov.si.

Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae
pv. actinidae): neviden … a uniči lahko naš nasad
aktinidije.
Foto: Plant Protection Service of Emilia-Romagna (IT)

Za več informacij o uvozu rastlin obiščite:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_zadeve/

Namen tega letaka je:
•
Ozaveščanje mednarodnih potnikov o
tveganjih ob premeščanju rastlin.
•
Spodbujanju vseh nas, da naredimo kaj za
ustavitev širjenja novih rastlinskih bolezni
in škodljivcev.
•
Dajanje informacij popotnikom, da zaradi
radovednosti, kaj bo doma zrastlo iz
skrivaj prinesenega gomolja, korenike ali
vejice, ne ogrožajo zdravja rastlin v
deželi, kjer živijo.

