
ЯК Т И  МОЖЕШ  
Д О П О М О ГТИ

• Ніколи незаконно не 
привозьте полому 
рослини, насіння, квіти, 
фрукти та овочі.

• Якшо ви хочете 
імпортувати рослини у 
свою країну, зверніться ло 
місцевої організації 
карантину і захисту 
рослин, та лізнайтеся, шо 
можна зробити на 
законних пілставах.

• Якшо ви перевозите 
буль-які рослини, насіння, 
квіти, фрукти та овочі, 
залекларуйте їх на 
митниці.
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Піл час подорожі 
уникайте привезення 
додому рослин або інших 
рослинних продуктів... 
адже шкідники рослин 
або хвороби можуть 
ховатися на них.
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Шкілники та хвороби можуть 
ховатися на рослинах.

Буль ласка, не привозьте лолому 
рослини, насіння, фрукти, 

овочі та квіти.

За фінансування Європейського Союзу

Ця листівка була підготовлена у співпраці з 
Європейською та Середземноморською 
організацією карантину 
і захисту рослин (ОЕРР/ЕРРО -  www.eppo.int)

Допоможіть нам захистити наші с/г 
культури та мальовничу природу 
від шкідників та хвороб рослин
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Р О С Л И Н И  Т Е Ж  ХВО РІЮ ТЬ! Д ЕЯ К І Н Е Б Е З П Е Ч Н І "М Д Н Л Р ІВ Н И К И " З А Х И С Т ІТ Ь  Р О С Л И Н И

Рослини, як лю ди і тварини, теж можуть 
хворіти. Вони можуть страж дати віл захво
рювань, спричинених вірусами, бактеріями, 
грибками, на них напалаю ть шкілники, 
великі і малі, такі як комахи, кліші а також 
нематоли. Останнім часом ми спостерігаємо 
збільшення кількості нових шкілників та 
хвороб, які з'являю ться на територіях, які 
раніше були вільними віл них. Lie може бути 
пов'язано зі швилко зростаючими обсягами 
міжнародної торгівлі та полорожей.

Поява нових шкілників та хвороб рослин 
може загрожувати економіці та біорізно- 
маніттю

Шкілники та хвороби можуть транспортува
тися на рослині, насінні, квітах, фруктах та 
овочах, навіть якшо вони виглялаю ть здоро
вими, а також на ґрунті, шо чіпляється за 
коріння. Таким чином, коли ми перемішуємо 
рослини між різними частинами світу, ми 
можемо ненароком занести нових шкідників 
та хвороби у  наші країни. Після появи в 
новому сереловиші деякі з цих чужорідних 
шкідників та хвороб можуть завдати серйоз
ну економічну шкоду для  сільського та лісо
вого господарства та загрожувати біорізно- 
маніттю. У  минулому яскравим прикладом 
цього була поява в Євро-серелземноморсь 
кому регіоні фітофторозу картоплі, вино
градної філоксери, колорадського жука та 
голландської хвороби в'язів.

Лію ть національні та міжнародні правила 
Л л я  захисту навколишнього природного се
редовища, сільського та лісового господар
ства діють закони про захист та карантин 
рослин. То м у багато рослин та рослинних 
продуктів (наприклад, насіння, овочі, зрізані 
квіти) забороняється перевозити без офіцій
ного дозволу. Якшо ви маєте намір перевез 
ти рослини, переконайтеся, шо ви не пору
шуєте ці закони, попередньо зв'язавшись з 
вашими національними організаціями ка
рантину і захисту рослин.

Азіатський вусач (ДпорІорИога glabripennis): 
гарний... але він може вбити наші цінні 
пороли дерев.
Фото: М. Maspero, Centro MiRT Fondazione Minoprio, Комо 
(Італія)

Південноамериканська томатна міль (Tuta 
absoluta Меуг.): крихітні, майже не помітні 
метелики, але її гусениці можуть пошкоджу
вати наші помідори як в теплицях, так і у від
критому ґрунті.
Фото: Патрік Климент; Дж. М. Кобос Суарес (Іспанія)

Бактеріальний опік плодових (Erwinia 
amylovora Burr.): непомітний неозброєним 
оком, але здатний знишити плодові насад
ження на значних плошах, в великих про
мислових яблуневих і грушевих садах, при
садибних ділянках, а також плодорозсадни
ках нашої країни
Фото: J Ward Upham, Канзаський державний університет, 
Bugwood.org; ЕРРО

Утримую чись від транспортування рослин, 
насіння, фруктів, овочів та квітів під час між
народних полорожей, ви допомагаєте нам 
захистити наші с/г культури та мальовничу 
природу від небезпечних шкідників та 
хвороб рослин. Ви також можете допомогти, 
поширивши це повідомлення серед своїх 
зідних та друзів.

Мета цієї листівки:
• Підвищ ити обізнаність міжнародних ман
дрівників про ризики перевезення рослин;
• Спонукати всіх докладати зусилля д л я  зу
пинення розповсюдження нових шкідників 
та хвороб;
• Надати основні роз'яснення для  плаката 
"Не ризикуй", який зараз розташовується в 
аеро- та морських портах, залізничних та 
автовокзалах, пунктах пропуску на авто
шляхах, великих поштових відділеннях.

Шкілники та хвороби можуть 
ховатися на рослинах.
Будь ласка, не привозьте додому 
рослини, насіння, фрукти, 
овочі та квіти.


