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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2007/33/ЕО НА СЪВЕТА
от 11 юни 2007 година
относно контрола на картофените цистообразуващи нематоди и за отмяна на Директива
69/465/ЕИО
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(5)

Следва да се провеждат официални прегледи на полетата,
използвани за производство на картофи, които не се
използват за производство на картофи за семена.

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 37 от него,

(6)

За провеждането на такива официални изследвания и
прегледи следва да се установят процедури за вземане
на проби и изпитване.

(7)

Следва да се вземат предвид начините на разпространение
на патогена.

(8)

Разпоредбите следва да отчитат, че традиционно
контролът на картофените цистообразуващи нематоди се
извършва чрез сеитбообръщение, тъй като е установено, че
неколкогодишно прекъсване при отглеждането на картофи
води до значително намаление на популацията на
нематодите. По-наскоро сеитбообръщение бе заместено
от използването на устойчиви сортове картофи.

(9)

Освен това държавите-членки следва при нужда да вземат
допълнителни или по-строги мерки, при условие че няма
пречка за движението на картофите в границите на
Общността, освен доколкото е предвидено в Директива
2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно
защитните мерки срещу въвеждането в Общността на
вредители по растенията или растителните продукти и
срещу тяхното разпространение в Общността (2). За
такива мерки следва да се нотифицират Комисията и
останалите държави-членки.

(10)

Поради това Директива 69/465/ЕО следва да бъде
отменена.

(11)

Разпоредбите следва да отчитат, че са необходими
официални изследвания, за да се гарантира, че в ниви, в
които се държат или засаждат картофи за семена,
предназначени за производство на картофи за семена,
както и някои растения, предназначени за производството
на растения за посев, не се намират картофени цистообразуващи нематоди.

Тъй като целите на настоящата директива, а именно — да
се определи разпределението на картофените цистообразуващи нематоди, да се предотврати разпространението им
и да се установи контрол върху тях, не могат да бъдат
постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а
поради мащаба или последиците на действието могат да
бъдат по-добре постигнати на общностно равнище,
Общността може да приеме мерки в съответствие с
принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от
Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не
надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(1) ОВ L 323, 24.12.1969 г., стр. 3. Директива, последно изменена с
Акта за присъединяване от 1994 г.

(2) ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/35/ЕО на Комисията (ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 9).

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

(4)

От приемането на Директива 69/465/ЕИО на Съвета от 8
декември 1969 г. за борбата с картофената галообразуваща нематода (1) има значителни развития в номенклатурата, биологията и епидемиологията на видовете и
популациите от картофени цистообразуващи нематоди и
тенденцията им на разпространение.

Картофените цистообразуващи нематоди (Globodera pallida
(Stone) Behrens (европейски популации) и Globodera
rostochiensis
(Wollenweber)
Behrens
(европейски
популации)) са признати за вредители по картофите.

Разпоредбите на Директива 69/465/ЕИО бяха преразгледани и в резултат от това преразглеждане бе
установено, че те са недостатъчни. Поради това е
необходимо да се приемат по-подробни разпоредби.

16.6.2007 г.

(12)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Необходимите за изпълнението на настоящата директива
мерки следва да се приемат съгласно Решение
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно
установяване на условията и реда за упражняване на
изпълнителните
правомощия,
предоставени
на
Комисията (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Настоящата директива установява мерките, които да вземат
държавите-членки срещу Globodera pallida (Stone) Behrens
(европейски популации) и Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens (европейски популации), наричани по-нататък
„картофени цистообразуващи нематоди“, за да се определи
тяхното разпределение, да се предотврати разпространението
им и да бъдат контролирани.
Член 2
За целите на настоящата директива се прилагат следните
определения:
а) „официален“ или „официално“ означава установени,
разрешени или извършени от компетентните официални
органи на държавата-членка съгласно определението на член
2, параграф 1, буква ж) от Директива 2000/29/ЕО;
б) „устойчив сорт картофи“ означава сорт, който при
култивиране
ограничава
значително
развитието
на
специфична популация от картофени цистообразуващи
нематоди;
в) „изследване“ означава методична процедура за определяне на
наличието на картофени цистообразуващи нематоди в
определено поле;
г) „преглед“ означава методична процедура, провеждана през
определен период от време за определяне на разпределението
на картофени цистообразуващи нематоди на територията на
държавата-членка.
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водствени системи на растенията гостоприемници на картофени
цистообразуващи нематоди в тази държава-членка. Подробните
критерии за определянето на поле се съобщават официално на
Комисията и на другите държави-членки.

2.
Допълнителни разпоредби, свързани с критериите за
определяне на поле, могат да се приемат в съответствие с
процедурата, посочена в член 17, параграф 2.

ГЛАВА II
ОТКРИВАНЕ

Член 4
1.
Държавите-членки предписват извършване на официално
изследване за наличие на картофени цистообразуващи нематоди
на полето, в което ще се засаждат или съхраняват растенията,
изброени в приложение I, предназначени за производството на
растения за посев или картофи за семена, предназначени за
производството на картофи за семена.

2.
Официалното изследване, предвидено в параграф 1, се
извършва в периода между прибирането на последната реколта
от полето и засаждането на растенията или картофите за семена,
споменати в параграф 1. То може да се извърши по-рано, в който
случай се запазва документирано доказателство за резултатите от
това изследване, удостоверяващо, че не са открити картофени
цистообразуващи нематоди и че по време на изследването не е
имало картофи и други растения гостоприемници, посочени в
точка 1 от приложение I, а също и че такива не са
отглеждани от момента на изследването.

3.
Резултатите от официалните изследвания, различни от
посочените в параграф 1 и извършени преди 1 юли 2010 г.,
могат да се считат за доказателство по смисъла на параграф 2.

4.
Ако компетентните официални органи на държаватачленка са установили, че няма риск от разпространяване на
картофени цистообразуващи нематоди, официалното изследване,
посочено в параграф 1, не се изисква за:

а) засаждане на изброените в приложение I растения,
предназначени за производството на растения за посев,
които ще се използват на същата производствена площ,
разположена в официално определен район;

Член 3
1.
Компетентните официални органи на държавите-членки
определят какво представлява поле по смисъла на настоящата
директива, за да се гарантира, че фитосанитарните условия в
дадено поле са хомогенни по отношение на риска от
картофени цистообразуващи нематоди. В тази си дейност те
вземат предвид установените научни и статистически
принципи, биологията на картофените цистообразуващи
нематоди, култивирането на полето и специфичните произ(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с
Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

б) засаждане на картофи за семена, предназначени за производството на картофи за семена, които ще се използват в същата
производствена площ, разположена в официално определен
район;

в) засаждане на растенията, изброени в точка 2 от приложение
I, предназначени за производството на растения за посев, при
които прибраната реколта подлежи на официално одобрени
мерки, посочени в раздел III, точка А от приложение III.
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5.
Държавите-членки следят резултатите от изследванията,
посочени в параграфи 1 и 3, да се регистрират официално и
да са достъпни за Комисията.
Член 5
1.
По отношение на полета, в които ще се засаждат или
съхраняват картофите за семена, предназначени за производство
на картофи за семена, или растения, изброени в точка 1 от
приложение I, предназначени за производство на растения за
посев, официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1,
включва вземане на проби и анализ за наличие на картофени
цистообразуващи нематоди в съответствие с приложение II.
2.
По отношение на полета, в които ще се засаждат или
съхраняват растенията, изброени в точка 2 от приложение I,
предназначени за производството на растения за посев,
официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1,
включва вземане на проби и анализ за наличие на картофени
цистообразуващи нематоди в съответствие с приложение II или
проверка, предвидена в раздел I от приложение III.
Член 6
1.
Държавите-членки следят официалните изследвания да се
извършват върху полета, използвани за производство на картофи,
различни от предназначените за производство на картофи за
семена, за да се определи разпределението на картофени
цистови нематоди.
2.
Официалните изследвания включват вземане на проби и
анализ за наличието на картофени цистообразуващи нематоди
в съответствие с параграф 2 от приложение II и се извършват
в съответствие с раздел II от приложение III.
3.
Резултатите от официалните изследвания се съобщават
писмено на Комисията в съответствие с раздел II от
приложение III.
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3.
Картофи или растения, изброени в приложение I, които
идват от поле, официално регистрирано като заразено с
картофени цистообразуващи нематоди, както е посочено в
параграф 1 или параграф 2 от този член, или са били в
контакт с почва, в която са открити картофени цистообразуващи
нематоди, се обозначават официално като заразени.

ГЛАВА III
МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Член 9
1.
Държавите-членки предвиждат в поле, което е било
официално регистрирано като заразенo съгласно член 8,
параграф 1 или член 8, параграф 2:

а) да не се засаждат картофи, предназначени за производството
на картофи за семена, и

б) да не се засаждат или съхраняват изброените в приложение I
растения, предназначени за посев. Растенията, изброени в
точка 2 от приложение I, обаче, могат да се засаждат в
това поле, при условие че тези растения са подложени на
официално одобрените мерки, посочени в раздел III, точка
А от приложение III, така че няма установим риск от разпространение на картофените цистообразуващи нематоди.

2.
Що се отнася до полета, които ще се използват за
засаждане на картофи, но не са предназначени за производство
на картофи за семена, и които са официално регистрирани като
заразени съгласно член 8, параграф 1 или член 8, параграф 2,
компетентните официални органи на държавите-членки
предвиждат тези полета да бъдат подложени на официална
програма за контрол, целяща най-малко ограничаването на
картофените цистообразуващи нематоди.

Член 7
Ако в резултат от официалното изследване, посочено в член 4,
параграф 1, и другите официални изследвания, посочени в член
4, параграф 3, не бъдат открити картофени цистообразуващи
нематоди, компетентните официални органи на държаватачленка осигуряват официалното регистриране на тази
информация.
Член 8
1.
Когато по време на официалното изследване, посочено в
член 4, параграф 1, се установи, че определено поле е
заразено с картофени цистообразуващи нематоди, компетентните
официални органи на държавата-членка осигуряват официалното
регистриране на тази информация.
2.
Когато по време на официалното изследване, посочено в
член 6, параграф 1, се установи, че определено поле е
заразено с картофени цистообразуващи нематоди, компетентните
официални органи на държавата-членка осигуряват официалното
регистриране на тази информация.

Програмата, посочена в параграф 2 от този член, отчита специфичните системи за производство и продажба на растенията
гостоприемници на картофените цистообразуващи нематоди в
съответната държава-членка, характеристиката на наличната
популация
на
картофени
цистообразуващи
нематоди,
използването на устойчиви сортове картофи с най-високи
налични нива на устойчивост съгласно посоченото в раздел I
от приложение IV, а при нужда — и други мерки. Тази
програма се нотифицира писмено на Комисията и на другите
държави-членки с оглед обезпечаване на съпоставими нива на
осигуреност между държавите-членки.

На степента на устойчивост на сортовете картофи, различни от
вече съобщените според член 10, параграф 1 от Директива
69/465/ЕИО, се дава количествено изражение в съответствие
със стандартната таблица за отбелязване на стойностите,
представена в раздел I от приложение IV към настоящата
директива. Изпитването за устойчивост се извършва в
съответствие с протокола, предвиден в раздел II от приложение
IV към настоящата директива.

16.6.2007 г.
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Член 10

1.
Държавите-членки предвиждат относно изброените в
приложение I картофи или растения, обозначени като заразени
съгласно член 8, параграф 3:
а) картофите за семена и растенията гостоприемници, изброени в
точка 1 от приложение I, да не се засаждат, освен ако са били
обеззаразени под надзора на отговорните официални органи
на държавата-членка чрез подходящ метод, приет съгласно
параграф 2 от този член, въз основа на научни доказателства,
че няма риск от разпространение на картофени цистообразуващи нематоди;
б) картофите, предназначени за промишлена преработка или
сортиране, да подлежат на официално одобрени мерки в
съответствие с раздел III, точка Б от приложение III;
в) растенията, изброени в точка 2 от приложение I, да не се
засаждат, освен ако са били подложени на официално
одобрени мерки, както е посочено в раздел III, буква А от
приложение III, така че вече не са заразени.
2.
Спецификации на методите, посочени в параграф 1, буква
а) от този член, се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 17, параграф 2.
Член 11
1.
Без да се засягат разпоредбите на член 16, параграф 1 от
Директива
2000/29/ЕО,
държавите-членки
предвиждат
съмненията за разпространение или потвърденото присъствие
на картофени цистообразуващи нематоди на тяхна територия в
резултат от намаляване или промяна в ефективността на
устойчив сорт картофи, свързана с необичайна промяна в
състава на нематодни видове, патогенен тип или вирулентна
група, да се докладват на техните собствени компетентни
официални органи.
2.
За всички случаи, докладвани по параграф 1, държавитечленки осигуряват изследването и потвърждаването чрез
подходящи методи на видовете картофени цистообразуващи
нематоди и евентуално на патогенния тип или вирулентната
група.
3.
Подробностите на потвържденията, посочени в параграф 2,
се изпращат в писмена форма всяка година, до 31 декември найкъсно, на Комисията и на другите държави-членки.
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късно списък на всички нови сортове картофи, за които са установили чрез официално изпитване, че са устойчиви на картофени
цистообразуващи нематоди. Те обявяват видовете, патогенните
типове, вирулентните групи или популации, спрямо които
сортовете показват устойчивост, степента на устойчивост и
годината на установяването ѝ.

Член 13
Ако след като бъдат взети официално одобрените мерки,
посочени в раздел III, точка В от приложение III, не се
потвърди наличие на картофени цистообразуващи нематоди,
компетентните официални органи на държавата-членка
осигуряват актуализирането на данните, официално регистрирани
съгласно член 4, параграф 5, член 8, параграф 1 и член 8,
параграф 2, и отмяната на всички наложени върху полето ограничения.

Член 14
Без да се засягат разпоредбите на членове 3 и 5 от Директива
2000/29/ЕО, държавите-членки могат да разрешат изключения
от мерките, посочени в членове 9 и 10 от настоящата директива,
в съответствие с разпоредбите, предвидени в Директива 95/44/ЕО
на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на условията,
при които някои вредни организми, растения, растителни
продукти и други предмети, посочени в приложения I—V към
Директива 77/93/ЕИО на Съвета могат да бъдат въвеждани или
придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни
защитени зони за опити или научни цели, както и за работа
по сортови селекции (1).

ГЛАВА IV
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15
Държавите-членки могат да приемат във връзка със собственото
си производство допълнителни или по-строги мерки съобразно
необходимостта за контролиране на картофени цистообразуващи
нематоди или за предотвратяване на разпространението им, при
условие че спазват Директива 2000/29/ЕО.

Тези мерки се нотифицират в писмена форма на Комисията и
другите държави-членки.

Член 16
Изменения на приложенията, свързани с развитието на науката и
техниката, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в
член 17, параграф 2.

4.
Подходящите методи, посочени в параграф 2 от този член,
могат да се приемат в съответствие с процедурата, изложена в
член 17, параграф 2.

Член 17

Член 12

1.
Комисията се подпомага от Постоянния фитосанитарен
комитет, наричан по-долу „Комитет“.

Държавите-членки нотифицират в писмена форма на Комисията
и на другите държави-членки всяка година до 31 януари най-

(1) ОВ L 184, 3.8.1995 г., стр. 34. Директива, последно изменена с
Директива 97/46/ЕО на Комисията (ОВ L 204, 31.7.1997 г., стр. 43).
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2.
При позоваване на настоящия параграф се прилагат
членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение
1999/468/ЕО, се определя на три месеца.
Член 18
1.
Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 30
юни 2010 г. законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата
директива. Те незабавно предоставят на Комисията текста на
тези разпоредби, както и таблица за съответствие между тези
разпоредби и настоящата директива.
Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2010 година.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Начинът на
позоваване се определя от държавите-членки.

16.6.2007 г.

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на
основните разпоредби от националното си законодателство,
които приемат в уредена от настоящата директива област.
Член 19
Директива 69/465/ЕИО се отменя, считано от 1 юли 2010
година.
Член 20
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Люксембург на 11 юни 2007 година.
За Съвета
Председател
H. SEEHOFER

BG
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на растенията, посочени в член 4, параграфи 1, 2 и 4, член 5, параграфи 1 и 2, член 8, параграф 3, член 9,
параграф 1, буква б) и член 10, параграф 1
1.

Растения гостоприемници с корени:
Capsicum spp.,
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
Solanum melongena L.

2. а) Други растения с корени:
Allium porrum L.,
Beta vulgaris L.,
Brassica spp.,
Fragaria L.,
Asparagus officinalis L.
б) Луковици, грудки и коренища, неподложени на официално одобрените мерки, посочени в раздел III, точка А от
приложение III, отгледани в почва и предназначени за засаждане, различни от тези, за които има обозначение чрез
тяхната опаковка или чрез други средства, че са предназначени за продажба на крайни потребители, неучастващи в
професионално растениевъдство или производство на рязани цветя, на:
Allium ascalonicum L.,
Allium cepa L.,
Dahlia spp.,
Gladiolus Tourn. Ex L.,
Hyacinthus spp.,
Iris spp.,
Lilium spp.,
Narcissus L.,
Tulipa L.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

1. Относно вземането на проби и анализ за официалното изследване, посочено в член 5, параграфи 1 и 2:
а) вземането на проби включва почвени проби със стандартна норма от най-малко 1 500 ml почва/ha, събрани от поне
100 ядки/ha за предпочитане в правоъгълна решетка с не по-малко от 5 метра ширина и не повече от 20 метра
дължина между точките на вземане на проби, обхващащи цялото поле. Цялата проба се използва за по-нататъшно
изследване, т.е. изваждане на цисти, установяване на вида и евентуално определяне на патогенния тип/вирулентната
група;
б) изпитването включва методи за изваждане на картофените цистообразуващи нематоди, описани в съответните фитосанитарни процедури или диагностични протоколи за Globodera pallida и Globodera rostochiensis: стандарти за оценка
на препаратите за растителна защита (ЕPPO).

2. Относно вземането на проби и анализ за официалния преглед, посочен в член 6, параграф 2:
а) вземане на проби е:
— вземането на проби, описано в параграф 1, с минимална норма на пробване на почвата от най-малко 400 ml/ha;
или
— целево вземане на проби от поне 400 ml почва след визуален преглед на корените, при които има визуални
симптоми;
или
— вземане на проби от най-малко 400 ml почва, свързана с картофите, след прибиране на реколтата, при условие че
полето, където са отгледани картофите, подлежи на проследяване;
б) изпитване представлява изпитването, посочено в параграф 1.

3. Чрез дерогация стандартната норма на вземане на проби, посочена в параграф 1, може бъде намалена до минимум
400 ml почва/ha, при условие че:
а) има документирано доказателство, че картофите или други растения гостоприемници, изброени в точка 1 от
приложение I, са отгледани и са били налице в полето през шестте години, предшестващи официалното изследване;
или
б) при последните две последователни официални изследвания не са открити картофени цистообразуващи нематоди в
проби от 1 500 ml почва/ha и след първите официални изследвания не са отглеждани картофи или други растения
гостоприемници, посочени в точка 1 от приложение I, различни от тези, за които се изисква официално изследване
според член 4, параграф 1;
или
в) в последното официално изследване, при което размерът на пробата трябва да е бил не по-малък от 1 500 ml
почва/ha, не са открити картофени цистообразуващи нематоди или цисти на картофени цистообразуващи нематоди
без живо съдържание и от последното официално изследване в полето не са отглеждани картофи или други растения
гостоприемници, изброени в точка 1 от приложение I, различни от тези, за които се изисква официално изследване
според член 4, параграф 1.
Резултатите от други официални изследвания, извършени преди датата на прилагане на настоящата директива, могат да
се считат за официални изследвания, посочени в алинеи б) и в).

4. По изключение количеството на взетите проби, посочено в параграфи 1 и 3, може да се намали за ниви, съответно поголеми от 8 хектара и 4 хектара:
а) по отношение на стандартната норма, посочена в параграф 1, проби от първите 8 хектара се вземат при определената
в него норма, която обаче може да бъде намалена за всеки допълнителен хектар до минимум 400 ml почва/ha;
б) по отношение на намалената норма, посочена в параграф 3, проби от първите 4 хектара се вземат при определената в
него норма, но за всеки допълнителен хектар нормата може да се намали още до минимум 200 ml почва/ha.
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5. Използването на намаления размер на пробата, посочен в параграфи 3 и 4, може да продължи в последващите
официални изследвания, посочени в член 4, параграф 1, докато в съответното поле не бъдат открити картофени
цистообразуващи нематоди.
6. По изключение стандартният размер на пробата от почвата, посочена в параграф 1, може да бъде намален до минимум
200 ml почва/ha, при условие че полето е разположено в зона, обявена за несъдържаща картофени цистообразуващи
нематоди, и е обозначена, поддържана и проверявана според съответните международни стандарти за фитосанитарни
мерки. Подробности за такива зони се съобщават в писмена форма на Комисията и другите държави-членки.
7. Минималният размер на пробата от почвата във всички случаи е 100 ml почва от поле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
РАЗДЕЛ I
ПРОВЕРКА

Във връзка с член 5, параграф 2 официалното изследване, посочено в член 4, параграф 1, установява, че по време на
проверката е удовлетворен един от следните критерии:
— през последните 12 години в полето няма случаи на картофени цистообразуващи нематоди, въз основа на резултатите
от подходящо, официално одобрено изпитване
или
— са известни предишните реколти в полето, като през последните 12 години не е имало картофи или други растения
гостоприемници, посочени в точка 1 от приложение I.

РАЗДЕЛ II
ПРЕГЛЕДИ
Официалните прегледи, посочени в член 6, параграф 1, се провеждат върху поне 0,5 % от площта, използвана през
съответната година за производство на картофи, която не е от предназначената за производство на картофи за семена.
Резултатите от прегледите се съобщават на Комисията до 1 април за предходния период от дванадесет месеца.

РАЗДЕЛ III
ОФИЦИАЛНИ МЕРКИ
A Официално одобрените мерки, посочени в член 4, параграф 4, буква в), член 9, параграф 1, буква б), член 10, параграф
1, буква в) и в параграф 2б от приложение I, са:
1. очистване чрез подходящи методи, така че да няма установим риск от разпространение на картофени цистообразуващи нематоди;
2. отстраняване на почва чрез измиване или изчеткване до практическото ѝ пълно премахване, така че да няма
установим риск от разпространение на картофени цистообразуващи нематоди.
Б

Официално одобрените мерки, посочени в член 10, параграф 1, буква б), са доставяне до преработваща инсталация с
подходящи и официално одобрени процедури за отстраняване на отпадъци, за които е установено, че не носят риск за
разпространяване на картофени цистообразуващи нематоди.

В

Официално одобрените мерки, посочени в член 13, са официално повторно вземане на проби от полето, официално
регистрирано като заразено, както е посочено в член 8, параграф 1 или параграф 2, и изпитване чрез използване на
методите, изложени в приложение II, след минимален период от 6 години, считано от положителното потвърждение за
картофени цистообразуващи нематоди или от отглеждането на последната картофена реколта. Този период може да
бъде намален до минимум 3 години, ако са взети подходящи, официално одобрени мерки за контрол.

16.6.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
РАЗДЕЛ I
СТЕПЕН НА УСТОЙЧИВОСТ
Степента на чувствителност на картофите към картофените цистообразуващи нематоди се определя количествено в
съответствие със следното стандартно обозначение на стойностите, посочено в член 9, параграф 2.
Стойността 9 показва най-високото ниво на устойчивост.
Относителна чувствителност (%)

Стойност

<1

9

1,1—3

8

3,1—5

7

5,1—10

6

10,1—15

5

15,1—25

4

25,1—50

3

50,1—100

2

> 100

1

РАЗДЕЛ II
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА
1. Изпитването се извършва в карантинно съоръжение или навън, в парници или в климатични камери.
2. Изпитването се извършва в саксии, всяка от които съдържа най-малко един литър почва (или подходящ субстрат).
3. Температурата на почвата в хода на изпитването не надвишава 25 °С и се осигурява достатъчно поливане.
4. Когато се засажда изпитвателния или контролния сорт, се използва конус с едно око от всеки изпитвателен или
контролен сорт. Препоръчва се премахването на всички стъбла, с изключение на едно.
5. Картофеният сорт „Дезире“ (Désirée) се използва като стандартен чувствителен контролен сорт във всяко изпитване.
Могат да се прибавят допълнителни, изцяло чувствителни контролни сортове с местно значение за вътрешни проверки.
Стандартният чувствителен контролен сорт може да бъде променян, ако изследванията покажат, че други видове са поподходящи или по-достъпни.
6. Следните стандартни популации от картофени цистообразуващи нематоди се използват срещу патогенни типове Ro1,
Ro5, Pa1 и Pa3:
Ro1: популация Ecosse
Ro5: популация Harmerz
Pa1: популация Scottish
Pa3: популация Chavornay
Могат да се прибавят други картофени цистообразуващи популации с местно значение.
7. Идентичността на стандартната използвана популация се проверява чрез подходящи методи. Препоръчва се в изпитвателните експерименти да се използват поне два устойчиви сорта или два отличителни стандартни клонинга с
известен капацитет на устойчивост.
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8. Инокулантата от картофена цистообразуваща нематода (Pi) се състои от общо 5 заразни яйца и млади организми на
милилитър почва. Препоръчва се броят на картофените цистообразуващи нематоди, въвеждани на милилитър почва, да
се определи в люпилни експерименти. Картофените цистообразуващи нематоди могат да се въведат като цисти или като
съчетание на яйца и млади организми в суспензия.
9. Жизнеспособността на цистовото съдържание на картофената цистообразуваща нематода, използвано като източник на
инокуланта е най-малко 70 %. Препоръчва се цистите да са на възраст от 6 до 24 месеца и да се пазят поне 4 месеца
при температура 4 °C непосредствено преди употреба.
10. За всяка комбинация от популация на картофена цистообразуваща нематода и изпитван картофен сорт има поне 4
екземпляра (саксии). За стандартния податлив контролен сорт се препоръчва да се използват поне 10 екземпляра.
11. Времетраенето на изпитването е най-малко 3 месеца и преди приключване на експеримента се проверява зрелостта на
растящите женски организми.
12. Цистите на картофените цистообразуващи нематоди от 4-те екземпляра се изваждат и се броят отделно за всяка саксия.
13. Крайната популация (Pf) върху стандартния чувствителен контролен сорт в края на изпитването за устойчивост се
определя като се преброяват всички цисти от всички екземпляри, както и яйцата и младите организми от най-малко 4
екземпляра.
14. Постига се норма на размножаване най-малко 20 × (Pf/Pi) на стандартния чувствителен контролен сорт.
15. Коефициентът на вариране (CV) на стандартния чувствителен контролен сорт не надвишава 35 %.
16. Относителната чувствителност на изпитвания сорт картофи спрямо стандартния чувствителен контролен сорт се
определя и изразява като процент според формулата:
Pfизпитван

сорт/Pfстандартен чувствителен контролен сорт

× 100 %.

17. Ако изпитван сорт картофи има относителна чувствителност повече от 3 %, достатъчно е преброяване на цистите. В
случаите, в които относителната чувствителност е по-малка от 3 %, освен цистите се преброяват също и яйцата, и
младите организми.
18. Когато резултатите от изпитванията през първата година покажат, че даден сорт е изцяло чувствителен към даден
патогенен тип, няма изискване тези изпитвания да се повтарят през втората година.
19. Резултатите от изпитванията се потвърждават от поне още един опит, извършен през друга година. Средната
аритметична стойност на относителната чувствителност през 2-те години се използва за извеждане на стойността в
съответствие със стандартното обозначение на стойностите.

16.6.2007 г.

