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Informace o fytosanitárních opatřeních pro rostliny dubu určené k pěstování při
jejich dodávkách na území Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska
Mimořádná rostlinolékařská opatření Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska proti šíření bourovčíka toulavého (Thaumetopoea processionea)
Mimořádná rostlinolékařská opatření Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska (dále jen UK) proti šíření bourovčíka toulavého z roku 2008 byla v roce 2019
revidována. Území UK je vymezeno jako chráněná zóna proti bourovčíku toulavému. Nová
opatření stanovují, že všechny stromy dubů (Quercus spp.), určené k pěstování, včetně rostlin
určených konečným spotřebitelům, dodávané do UK, a pocházející z ostatních členských států
EU, musí být opatřeny rostlinolékařským pasem.
Rostlinolékařský pas musí potvrzovat splnění zvláštních fytosanitárních požadavků.
Stromy s obvodem větším než 8 cm ve výšce 1,2 m nad kořenovým krčkem musí splňovat
jednu z následujících možností:
a) byly pěstovány po celý život v místech produkce v zemích, o nichž není známo, že se
v nich vyskytuje bourovčík toulavý;
b) byly pěstovány po celý život v chráněné zóně, která je uznanou chráněnou zónou proti
bourovčíku toulavému nebo v oblasti prosté bourovčíka toulavého, zřízené státní
organizací ochrany rostlin v souladu s Mezinárodním standardem pro fytosanitární
opatření č. 4;
d) byly pěstovány po celý život v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení
bourovčíka toulavého a byly ve vhodnou dobu zkontrolovány a bylo zjištěno, že jsou
prosté bourovčíka toulavého.
Písm. c) bylo zrušeno, ale vzhledem k potřebě vyznačování splnění konkrétního požadavku
do rostlinolékařského pasu bylo označení jednotlivých možností písmeny a), b) nebo d)
ponecháno. Pod písm. c) byla doposud možnost, že stromy byly pěstovány ve školce a že
v místě produkce ani jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního
ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení bourovčíkem toulavým. Vzhledem
ke zrušení této varianty se omezuje možnost dodávek dubů s obvodem větším než 8 cm ve
výšce 1,2 m nad kořenovým krčkem z ČR do UK.
Splnění konkrétní podmínky se prokazuje kódy PZ (protected zone – chráněná zóna)
a16(a), a16(b) nebo a16(d) v rostlinolékařském pasu. U dubů z České republiky s obvodem
větším než 8 cm ve výšce 1,2 m nad kořenovým krčkem lze v současné době prakticky
splnit pouze možnost pod písm. d), protože se bourovčík toulavý v ČR vyskytuje a na
území ČR není vymezena chráněná zóna proti bourovčíku toulavému, ani není
vymezena oblast prostá bourovčíka toulavého.
U dubů s obvodem menším než 8 cm ve výšce 1,2 m nad kořenovým krčkem, na které se
nevztahují výše uvedené požadavky, je třeba při jejich dodávce do UK uvést do
rostlinolékařského pasu kód chráněné zóny a16.
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