
 

Drevený obalový materiál ako cesta prenosu karanténnych škodcov 

Predchádzajme zavlečeniu škodcov prostredníctvom dreveného obalového 

materiálu 

Globalizácia medzinárodného obchodu je popri nesporných výhodách spojená aj s vážnymi rizikami 

pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a životné prostredie vzhľadom na to, že v posledných rokoch sa 

čoraz častejšie vyskytujú prípady zavlečenia karanténnych škodcov alebo chorôb prostredníctvom 

dovozu rastlín alebo rastlinného materiálu. Zavlečenie týchto karanténnych škodcov má vážne 

dopady na hospodárstvo krajín, do ktorých boli zavlečení. Drevo pôvodom zo živých alebo mŕtvych 

stromov môže byť napadnuté rôznymi škodlivými organizmami. Spomeňme len niektoré, pre členské 

štáty Európskej únie významné prípady: zavlečenie fúzača čínskeho a ázijského (Anoplophora 

chinensis a A. glabripennis), háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), baktérie Xylella 

fastidiosa, zavlečenie pôvodcu náhleho odumierania dubov Phytophtora ramorum, skočiek druhu 

Epitrix a podobne. 

Háďatko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus), je dôležitý celosvetový škodca borovíc s vážnym 

vplyvom na zdravie lesov, prirodzenú stabilitu ekosystémov a medzinárodný obchod s drevom ale aj 

s inými komoditami. Háďatko borovicové bolo v Európskej únii prvýkrát diagnostikované v 

Portugalsku v roku 1999. Choroba, ktorú spôsobuje háďatko borovicové, bola zistená aj na ostrove 

Madreira a v severnom Španielsku. Háďatko borovicové sa do Európy dostalo obchodnými cestami, 

v dobe, kedy sa na prepravu tovarov používali tepelne neošetrené drevené obaly a palety.  

Vedecky bolo preukázané, že ak je drevený obalový materiál používaný na prepravu tovarov vo 

svetovom obchode vyrobený zo surového dreva, ktoré nie je tepelne ošetrené, stáva sa cestou 

zavliekania a rozširovania škodcov na územia, na ktoré by sa títo škodcov bez dreveného obalového 

materiálu nedostali. Drevený obalový materiál sa často používa opätovne, recykluje sa, alebo sa 

používa na zhotovenie ďalších obalov. Skutočný pôvod dreva a jeho fytosanitárna bezpečnosť sa bez 

medzinárodne uznaných, prijatých a uplatňovaných pravidiel nedá zabezpečiť a nedajú sa preto 

eliminovať riziká spojené s používaním dreveného obalového materiálu. Vzhľadom na vážne 

ekonomické a ekologické dopady, ktoré spôsobujú škodcovia prenášaní drevom, Medzinárodný 

dohovor o ochrane rastlín (IPPC / FAO) už v roku 2002 prijal  Medzinárodnú normu pre fytosanitárne 

opatrenia „ISPM 15 Pokyny pre regulovaný obalový drevený materiál v medzinárodnom obchode“. 

Medzinárodná norma popisuje rastlinolekárske opatrenia, ktoré znižujú riziko zavlečenia a šírenia 

karanténnych škodlivých organizmov spojených s pohybom dreveného obalového materiálu 

vyrobeného zo surového dreva v medzinárodnom obchode. Ustanovuje medzinárodne platné  

pokyny na fytosanitárne ošetrovanie dreva ihličnatých a listnatých stromov, ktoré by mohlo slúžiť ako 

cesta prenosu škodcov, ktoré predstavujú riziko pre živé stromy. Rizikovým dreveným obalovým 

materiálom sa v zmysle ISPM 15 rozumejú palety, obkladový materiál, klietky, obalové panely, sudy, 

debny, nakladacie dosky, obruby paliet a zarážky, ktoré sa môžu nachádzať takmer v akejkoľvek 

zásielke vrátane tých, ktoré za bežných podmienok nie sú predmetom fytosanitárnych pravidiel a 

kontrol. 



Schválené rastlinolekárske opatrenia, ktoré významne znižujú riziko zavlečenia a šírenia škodlivých 

organizmov dreveným obalovým materiálom, spočívajú v použití odkôrneného dreva so stanovenou 

toleranciou zvyškov kôry a použití schváleného ošetrenia dreva.  Použitie medzinárodne schválenej 

značky, ktorá sa umiestňuje na takého ošetrené drevené obaly zaisťuje, že drevený obalový materiál 

bol podrobený schválenému ošetreniu a je ľahko identifikovateľný. Norma ISPM 15 ďalej sú popisuje 

schválené spôsoby ošetrenia, schválené varianty značky a jej používanie. 

Ošetrovanie a používanie značky musí byť vždy riadené a kontrolované Národnou organizáciou 

ochrany rastlín, ktorou v podmienkach Slovenskej republiky je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky (ÚKSÚP), ktorý autorizuje spoločnosti na používanie značky, formou kontrol 

dohliada na vykonané ošetrenie dreveného obalového materiálu a používanie značky výrobcom 

drevených obalov alebo poskytovateľom ošetrenia. Na drevený obalový materiál, ktorý je 

opravovaný alebo znovu spracovaný, sú v zmysle ISPM 15 uplatňované presne stanovené požiadavky.  

Národné organizácie ochrany rastlín (NPPO) dovozných krajín akceptujú schválené rastlinolekárske 

opatrenia, ako základ pre povolenie vstupu dreveného obalového materiálu bez ďalších dovozných 

rastlinolekárskych požiadaviek týkajúcich sa dreveného obalového materiálu. Rastlinolekárske 

osvedčenia tiež známe pod názvom fytocertifikáty sa vzhľadom na špecifickosť dreveného 

obalového materiálu k zásielkam určeným na vývoz mimo Európskej únie nevydávajú, rovnako sa 

nevydávajú ani pre pohyb tovaru v rámci Európskej únie. Špeciálna značka vypálená na drevených 

obaloch plnohodnotne nahrádza fytocertifikáty a deklaruje, že obaly boli ošetrené v zmysle 

požiadaviek ISPM 15.  

Pri dovoze rôznych tovarov národné organizácie ochrany rastlín na vstupných miestach do krajiny 

overujú či boli požiadavky štandardu splnené. Pokiaľ drevený obalový materiál nespĺňa požiadavky 

tohto štandardu, národné organizácie ochrany rastlín sú tiež zodpovedné za realizovanie opatrení, 

ktoré spočívajú buď vo vrátení obalov do krajiny vývozu, ošetreniu alebo ich spáleniu na mieste 

vstupu (na hraniciach). Krajine vývozu sa nesplnenie požiadaviek normy ISPM 15 oficiálne  oznamuje 

formou notifikácie. 

Na dosiahnutie fytosanitárnej bezpečnosti dreveného obalového materiálu boli normou ISPM 15 

schválené viaceré možnosti tepelného ošetrovania, z ktorých najpoužívanejšie je tepelné ošetrenie 

využívajúce konvenčné tepelné ošetrenie alebo komorové sušenie (kód ošetrenia, ktorý musí byť 

vyznačený na značke je HT). Tepelné ošetrovanie drevených obalov musí spĺňať parametre uvedené 

v norme ISPM 15. 

Pri používaní konvenčných tepelných komorových technológií základnou požiadavkou je dosiahnutie 

minimálnej teploty 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho 

jadra). 

Viac technických informácií je možné získať na web stránke ÚKSÚP: 

http://www.uksup.sk/oor-susiarne-dreva/ 

Upozornenie určené sušiarňam a výrobcom drevených obalov na 
správne označovanie podľa ISPM 15 

http://www.uksup.sk/oor-susiarne-dreva/
http://web.uksup.agroinstitut.sk/download.php?fid=3515
http://web.uksup.agroinstitut.sk/download.php?fid=3515

