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UMOWA 

o współpracy w dziedzinie kwarantańny ł ochrony roślin przed szkodnikami chorobami, 

po4pisana w , Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. 

W Imieniu PolSkiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAr'JSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLiTEJ LUDOWEJ 

. podaj ~ do powszechnej wiadomości: / 

W dniu 14 grudnia' 1959 r. podpisana została w Sofii emowa o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony 
J;oślill przed szkodniką.mi i chorobami. 

Po za:i::najomieniusię Z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i. każde 
z postanowieil w niej zawartych; ośw iadcza:, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i · potwierdzona, oraz . przyrzeka, _ że 
będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczę cią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Dano w Warszawie, dnia 17 września 1960 r. 

Minister Spraw· Zagranicznych: 
w z. J. Winiewicz 

Przekład; 

UMOWA 

o współpracy w dzie1:Jziniekwarantanny i .ochrony roślin 
przed szkodnikami chorobami. 

Umawiające się Strony 
li względniaj.ąc nięb€zpieczeń,stwo, Jakie stanowią choroby 

. i szkodniki ToSJin uprawnych oraz chwasty dla gospodarki 
narodowej wszystkich krajów, ' 

kieruj.ąc się. chęcią rozsze rzen'ia współpracy .w .dz iedzinie 
kwarllntanny i ochrony roślin przed szkodnikami,chorobami 
i chwastami oraz zapewnienia 'koordynacji w, stosowaniu 
środków w dziedzinie .kwarantanny oraz walki ze szkodnika
mi, chorobami roślin uprawnych i chwastami , 

kierując się inter.esem wzajemnego zab~zpieczenia tery_O 
toriów przed zawleczeniem . kwarantannowych szkodniJ~ów, 

chorób i chwastów oraz pragnąc rozwoju stosunków gospo
darczychi handlowych między swoimi krajami, 
postanowjły zawrzeć w tym celu Umowę i zgodz iły si· ę na 

następujące postanowienia: 

Artykuł 

Umawiaj ące się Strony będą p rzedsiębrać niezbędne środki 
, w walce ze szkodnikami. chorobami roślin i chwastami, któ

rych wykaz stanowi załącznik do Umowy. Wykaz ten może 
ulec zmianie wskutek decyzji mtędzyntlIodowej konferen cji 
w sprawiek\varantanny i ochrony ' roślin stosownie' do arty
kułu VlII niniej sze j Umowy_ 

Artykuł H . 

Umawiające, slę Strony zapewnią regu larn ą wzaj emną 
wymian,ę inform acji o rozpowszcchn iantu siEigZQźnych szko,d

, nikówi cho.róh roślin . nra-z o śrocl.kach zastosowanych.w w,ClI" 
ce z nimi:. Sposób i terminy dosta rczania takich infonnacji 

L. S. Przewodniczący Rady Państwa: 
'IN z.S. Kulczyliski 

COrJIAillEHHE 

. O COTpy,a:HH'łCCTBC B ... · 06JIaCTH ItapaHTHHa łl 3alQJiTLl 

. paCTeBltH OT Bpe,a:HTCJICH H 60JIC3HeH 

.lloroBapwBruo~weCJI CTOPOHbI, 

np,HHWMaJl BO. BHWMauwe onaCHOCTb, KOToPy'wnpe,a:

CTaB}I.lUO~ 60JIe3H,W H .Bpe,LH1TeJIW . ceJIbCĘOX03JlJlcTBeHHblX 
p a,cT,eriwi1: H copamcu ,D;JIJl Happ,D;Horo :X:03JiMCTBa ~ceJ( 
CTpaH, 

PYKOBO,D;CTBYJlCb JKeJIąHJ1efVI paCIWmWTbCOTPV,D;liU

qeCTBO B 06JIaCTJ1 I<apaHTJ1Ha w 3a~UTbIPacTeuwi1: OT Bpe

,D;MTeJfeM, 60JIe3UeM u COPHJlKOB u o6eCne'IJ1Tb KOOp,D;UHa

UI1W M epOnpUJlTWM no 'KapaHTHHY u 6opb6e c Bpe,D;uTeJIRMH. 

H 60JIe3HJIMW CeJIbCKOX03RMCTBeHHbIX Ky JIbTyp U C ~OPHR.. 
KaMW, '" 

HCXO,D;R U3 WHTepecoB B3aWMHoro IIPe,D;oxpaHeIU1R Tep_ 

pWTopnw OT 3aHoca KapaHTWHHbIX Bpe,D;liTeJIeM, 60JIe3HeH 

H COPHRKOB H pa3BJ1THR X03JIMCTBeHHbIX li ToprOBhIX 

CBR:3eM Me:m:,D;y CBOHMH CTp':lHaMH, 

pelW1B 3~KJIWqHTb COrJIaWeHUe ,D;JIR 3TOM ueJIU, Ha~ 
CTOHll\VlM ' CorJIaCWJIHCh o Hli)KeCJIe,D;yłOlueM. 

CTaThR I 

.lloroBapWBaIO~HeCR CTOPOHbI 6Y,D;VT, rrpOBO,D;HTh ue06:" 

XO,D;UMble l.\oIepOnm1HTHR no 60pb6e c Bpem1Te.JIRMHH 60-

JIe'3HRl\IW pacTeHHM ' HC COPHRKaiVB1, rrepe"IeHb KO'rOphIX, . 

nPH.iraraeTcR K CorJIameHJ{w. )laHHhIM nepc "IeHb , MO>Ke-r 

6bI~h H3Meueu rrOpCmeHI1W Me)!q:(YHapo,D;BOM, KOHct>epen

UfU1 no ' KapaHTHHy H 3 all\HTe p aCTem1J1: , C03blBaeMOM 

B ' coOTBeTCTBWU CO cTaTheM VIII HaCT(jR~ero Cor,JIa WeHHJl " 

C T aT b R II 

.lloronapJ1BRlOllU'ieCfl CTOPOHbI oOecneqaT pery.TmpHyIO 

B 3aJ1MHylO UHcj:)QpMaUHW o pacnpoCTpUHeH}!H orraciihlX 

BPc)':(wreJI€J1 11 60JIe3He:i1 pacTer,mi.i VI' o npOBO;':U1MIIIX "'Me

p onpHJinwx no 6 0 pb6e c HHMH. 1l0pRp;olC H cpoiu! rrpcp;-' 

.' 
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ustala międzynarodowa konferencja w -spraWie ' kWarantanny 
i- ochrony r"oślin, przewidziana w artykule -VIII niniejsżej 

Vm.owy. 

W prz.ypadkachwysfąpienia ,szczególnie · groźnych ·kwa
rantannówych szkodników i chorób · soślin, . których ogniska ' 
zostaną ujawnione po raz pierwszy, informacja powinna na
stępować natychmiast. 

Artykuł III 

Umawiające się Strony postanawiają udzielać sobie wza
jemvie niezbędnej ' pomocy technicznej w "walce ze szkod
nikami, chorobami i chwastami drogą sprzedaży maszyn, 
aparatury, przyrządów, trujących p repara tów chemicznych 
i innych środków do walki ze szkodnikami i chorobami roślin, 
jak również drogą slosowania odpowiednich środków w wal
ce , ze szkodnikami i chorobami roślin na warunkach określo
nych w każdym poszczególnym przypadku przez spe.cjalne 
porozumienie między zainteresowanymi krajami. . 

A r t y kuł IV 

Umawiające się Strony będą przepr.owadzać: / 
l. wymi,nę aktów ustawodawczych w dziedzinie kwa

rant illlny i ochrony roślin, instrukcji, zaleceń, literatury 
specjalistycznej i metodyki instytutów naukowo-badawczych, 
szkoleniowych planów i prqgraniów, materi ałów statystycz.
nych i innych związanych z zagadnieniem kwara ntanny 
i · ochron~ roślin; . 

2. wzaj emne · informacje o przygotowywanych szczegól
nie ważnych konferencjach i naradach w . sprawach kwaran
tanny 'l o'chrony roślin oraz -kursach szkoleniowych dla pod
niesienia kwalifikacji specjalistów z dziedziny kwara,otamiy ·· 
i . ochrony roślin, aby specjaliśc i Umaw iających się Stron 
mieli możność uczestniczenia w nich; 

3. ' wzajemne delegowanie p.racowników naukowych 
z ipstytutów i ' wyższych' uczelni, specjalis tów z dziedziny 
kwarantanny i ochrony roślin w celu zBpoznania się z osiąg
nięc,i aminaukowymii wymiany doświadczenia z pracy w za-
kIesie kwarantanny i ochrony rośli n; . . 

_ 4 .. współpracę instytu tów ~aukowych w dl.i2d/:ni e p in
nania chorób ! szkodników, doskonalenia metod diagnostycz
nych i środków walki ze szkodnikami i cl?-orokmi roślin; 

i' 5. · delegowanie na prośbę k tórejkolwiek zUmilwiających 
się Stron eksped'ycji składających się ze specjalistów w dzie
d,zinie kwarantanny! ochrony roślin jednej lub kilku .Uma
wiających s.ię Stron w celu zb adlllliagroźnych szkodników 
i .chorób rośliń, uslaJeniaśrodków' walki z nimi OI1lZ organi
zacji zabiegów kwarantanny i ochrony roślin przed sz.kodni-
karni i chorobami. . . 

Ar t'y kuł V 

Umawiające się ' Strony zobowiązują się do przes,trzegil
nia jednolitych zasil d fitosanitarny ch dla importu, eksportu 
i tranzytu towarów roślinnych, przewożobych z jednego pań
stwa do drugiego . Wymienione zasady będą uchwalone przez 
międzynaro'dową konferencję, przewidzianą w ar1ykule VIII 
niniejszej Umowy. 

__ t 

A r t y kuł VI 

UmaWiające się Strony zobowiązują się do przedsię brania 
:rodków mających riacelu niedopu szczenie do przenikania 
.. raz z eksportowanymi towarami czy też innymi drogami 

CTa:ŚJI~J:U1H T3KOMl1HQJOPM3I.UH1 VCTaH3BJI!1B31OT'CH M'e;[<!tY _ .. 

JiapO)UłOM Koił(:pepcHI~HeM no ]{ a pannlHV H 3aIn:fne p a c .,. 

TeRMit, npe,l.\YCMO'l' peHHOM B .' cTaTbe VIII HaCTOHl.l.\erO 

COrJI3lIJeHHH, 

B CJIyLl a e nORB.nelU1H oc060 OnaCHhl}{ KRpaHTMHHlolX 

Bpe,l.\I1TeJIeM H 60j'je3Hel'1 p aCTCHHM., OY3rHIWTopLIX 6y~YT 
ó6HaPY~I{eHhl BnepBLle, HHcPopr,1atiHI1 np€,L\CTaBJIm~TCJl He

. Me,l.\JICUHo. 

C T 3 T h H lU 

}lorona pI1BarOIl~HecR CTOPOHhI cor JIa lIJałOTCrr OKa3 bIEaTh 

,l.\Pvr ,l.\Pvry Heo6xo,l.\HMYłO TeXHJ1 LleCKVłOJlOMOUlh B 6oph6e 

. c Iłpe,l.\J1Te.11HM'ti, 60JIe 3HRMJ1 H COPHRKallU1I1YTCM npO,l.\[QKI1 

M 3 lIJnU, 3nnapaTYPhl, npHcno co6JIeilJ1i1:, R,l.\OXUMJ1KGTOB 

JiI, ,l.\pyrux M a TCp"WJIOB ,Il"JIJI 6opJ::.6hl , c BPe,l\J1TeJIHMH H 60-

JIe3HHMJ1 paC're HHi1:, 3 TaK)I,e npOBe,l.\elUiJl .COBMeCTHhIX M e p 

no 60ph5e c Bpe,l.\HTeJIHMH H 60Jle3'łIJlMI1 pacTeHl111 Ha Y CJIO_ 

B H RX, YCTaHaBJIJWae Mhlx B Ka JK,l.\ OM , OT,l.\ ęJI'!>HOM CJry ' we 

CI1eJ.l;HaJIbHbIMH cOrJIarneHHHMH Me:iK,l.\Y 3aJ1HTepeCOB a HHhl

MH CTOPOHaMH. 

C T aTh 11 IV 

}loroBapl'lBałOI.QHecH CTOPOHhl 5V,l.\YT OCYl.l.\eCTBJI:'ITb : 

1. 06Me H 3GKOHO~aTeJIhHhIMH aKTRMI1 B 0 6 JJaCTH K3paH

THHa H 33I.QHThI poC'l'crmM, HHC'l'pyI~n:I1RMI1, HaCTaBJIeUmI

MJ1, cnel.l;f1aJIhHoi1·JII1Te.paTVPoM H M eTO,l.\HK3MH HaV 'łHO:-HC
CJIe.zlOBaTe.nhcKHx HHCTHTVTOB, Y'łe6HhIMH ·n JJaHaMH 

JiI nporpaMM3MI1, CTRTI1CTH'łeCKHMH H .llpyrl1MH MaTepVla

JI3l\1H, OTHOCHI.I.{HMI1CR K I{RpaHTI1HY H 33I.Qwre p a CTCHI1l1. 

2. B 3aHMHoe OCBe,l.\OMJIeHl1e o Hau60JIc e Ba)KHLIX nO,l.\ro

.TaBJIHBae MhIX KOHcp ep e HllHRx 11 CbBel.l.\aHH.6IX no BonpOCRM 

K 3 paHTHua H 3 3 U U1ThI paCTeHJ1MH Kypcax no nOBhlUIeIIH[{) 

KBaj IJ1QmKa l.l;HHCneUHaJIHCTOB - no KapaHTl1liY H 3al.l.\HTe 

paCTeHliMC T e M, 'łTo6hI Cn e l.l;l1aJIJ1,CThI }lorO)3aPHBhIOLUHXCR 

CTOPOH HMeJIH B03 MO)KHOCTb npJ1HRTh B Hl1X Y'ł aCTYle, 
. 3. B 3aHMHoe KOMaH,l.\HpOEaHl1e npod,JeccopcKo-npe nol\a

B a TeJIbCKOrO COCTana liHCTHTVTOB,. HaY'łFIhIX pa60THliKOB 

H cnel.l;J1a.1JHCTOB B 06JIaCTH K3paHTHHa H 3iwU1ThI paCTe

HHl1 c n:e.lIbłO H3y'łeHJ1H , ,l.\OCTH)Ke HJ1M HaYKH ' H 06MeHa 

onblTOM . P300TbI no KapaHTJ1HY H ' 33ll~HTe paCTeHI1M. 

. 4. COTPV.llHJ1'łeCTBO H<W'łHblXJ1HCTHTYTOBB 06JI3CTl1 

J13Y'łemJR 60JIe3HeM H BPe,l.\11TeJIeM, YCOBeplIJeHCTBOBaHJ1R 

M e TO,l.\OB .llJ1arHOCTHKH H Cpe,l.\CT_B 60Ph6bI e Bpe ,l.\HTeJIHMJ.1 

JI 60JIe3HHMH paCTf'HHJ1. . 

5. KOMaH,l.\HpoBa:!Ule no npocb6e JIł060M }loronapJ1-

B a1DliJe MCR CTOPOHbI 3KCne,l.\HQJ1M, COCTaBJIeHHhIX H3 cne

I.V IaJII1CTOB no K 3 PClHTl1HY H 3al.l.\HTe paCTeHHMO.llHOM HJIJ.1 

HeCIWJIbKHX }loroBapHBałOII~HXCH CTOP()H, c l.l;eJIbłO H3y'łe
H HH onacHbIX' BPe~~1TeJIeM J1'60JIe3HeM pa~TeHHM, J13hlCKa

mm Cpe,l.\CTB 60Ph6hI c HJ1MH J1 opraHH3 al.l;J1H MepOnPHHT J1M 

no KapaHTHHY H 3al.l.\wre paCTeHJ1M OT BPe!tHTe.neM, H 60-

JIe3HeM. .. 
CTaThR V 

.uorOBapHBałOliJJ1eCR CTOPOHbI 06R3YłOTCH C06JI'IO;lJ,3 Tb 

e,l.\I1HhlenpaBHJIa o cPI1TocaHH;rapHbIX YCJIOBHRX HMnopTa, 

3KcnopTa H Tpa H3H'1'a paCTHTeJIbHblX rpy30B, . HanpaB::

JIReMhIX H3 ollHOM CTpaHbl B .llpyryłO. YKa3aHHhle npaBHJIa 

6V,l.\YT YCTaHOBJI eH b I MeJK,l.\YHapO,l.\HOM KOHWepeHl.l;HHr, npe 

,l.\ycMoTpeHHoM B CTaThe VIII HaCTOJ'llue rO COrJIaliJeHHR . 

C T aT b H VI 

}loroBaPHBałOmHeCR CTOPOHbI 06fl3 YIOTCH npe)J,TIpHHl1 -

M a Tb M epbIC lte.lIbJÓ He,l.\OnYII~elUUI npOHHI{HOBe!'J.HH 

c 3Kcno pTHpyel\lLIMU rpy3aMM HJIH HHblMH nyTHMH H3 O,l.\-

" 

" 

' 1 

.1 

", 



i 
l , 

" I 
~ 

\., 

I 
I 
I 

I -' 

t · ,-

~ " 
~ , 

• 

'., 

Dziennik Ustaw Nr 14 ,212 Poz. 80 

z jednego do druglego kraju kwar':lntannowych szkodników 
i chorób f{)ślih, których wykaz bE;dzie ustalony w ,drodze 
porozumieni~ między ' zainteresowilnymi stronami. 

'-IV tym celu Umawiające się Strony zobowiązują się: 

przedsiębrać w rejonach przylegający€h do granic Uma
wiających ' się Stron niezbędne środki do likwidacji kwaran
tannowych stkodników i chorób roślin oraz chwastów przy 
użyciu chemicznych, biologicznych, agrotechnicznych i wszel
kich innych sposobó,v; .. ", I '", '1 

u stalić na swoich terytoriach określone graniczne punkty, 
przez które można przywozić i wywozić przesyłki po (;hodze
ni.a roślinnego, zaopatrując te punkty w kpffiory dezynsekcyj
ne dla ódkażania towarów i w środki dla dokonywania anaiiz 
próbek towarów w celu stwierdzenia zakażenia kwarantan
nowymi szkodnikami, chorobami roślin i chwastami; 

przeprowadzać dokładną kontrolę kwarantannową {owa-
> ró w pochodzenia ro~linnego, eksportowanych z jednego kraju 
do drugiego i środków transportowych oraz zaopatrywać te 
towaTy w ś'.\iiadectwa zdrowotngści. wystawiane przez pań
stwowe organy kwarantanny j ' ochrony rosIin kraju ekspor
t lljącego, stwierdzające, że towary te nie są zarażone' przez 
k warantannowe szkodniki, choroby i chwasty;, . ' 

unikaćuiywania jako materiału do opakowań słomy, 

li ści -i innych odpadów roślin up rawnych, -a 2.amias~ ni ch uży
wać trocin, wiórów d-rzewnych, mchu i innych materiałów do 
opakowań, t;wzu1ędniając warunki kra ju eksportującego. 

'N przY]Jttdku zaistni enia szczególnej potrzeby wyko
rzystania w charakterze materiału do opakowań słomy i liści 
li warunkować to przeprowadzeniem odkażenia wyżej wymie-
nionych materiałów. . 

A r t y kuł VII 

W celu koordynacji zarządzeń dotyczących przeprowa- · 
dzenia kwarantgnny oraz w celu1.apoznania s ię z r,eaIizacją 

niezbędnych środków walki z kwarantannowymi szkodnikami 
i chorobam i roślin w rejonach przygranicznych, Umawiające 
się Strony zgadzają się, -w razie konieczności, powoływać 

specjalne komisje złożone z przedstawicieli zainteresowa
nych stron. przyznając członkom tych komisji prawo w ielo
krotnego przekraczania granicy i przebywania na tery torium 
innego państwa przez okres niezbędny dla wykonania powie
rzonych im funkcji. 

A r t y kuł VIII 

Umawiające się Strony zgodziły się zwoływać w miarę 
potrzeby, ale nie rzadziej, . n li raz na trzy lata, międzynaro
dowe konferencje w sprawie kwarantanny i ochrony roślin 

dla l'ozstrzygni ęcia praktycznych zagadniell wiążących się 

z realizacją zobowiązań wypływających z niniejszej Urnowy, 
jak również w celu wzajemnej informacji i wymiany do
świadczeń w przeprowadzaniu przedsięwzięć, przewidzianych 
'w niniejszej Umowie. 

Czas i miejsce zwołania międzynarodGwej konferencji, 
jak równie i wykazzagadnien podlegających omówieniu na 
kOriferencji, ustalają Umawiające się Strony. 

ŁącznośĆ pomiędzy właściwymi organami Umawiających 
się Stron w kwestiach :wypływających z niniejszej Umowy 
będzie realiżowa na zarówno bezpośrednio. jak i przez apara t 
roboczy Stałej Komisji Rady Wzaj(m;'nej Pomocy Gospodar.
czej do spraw współpracy gospodarczej i naukowo-technicz
ne j w dziedzinie rolnictwa. 

HOH CTpaHbI . B ,npyrylO, KapaHTJ1HHbIX BPe,nJ1TeJIeH, 60JI.el~ 
HeH paCTeHJ1H J1 COPHIJKOB, nepe'JHH KOTOPbIXYCTaHaBJIH .. 

BfUOTC.lI no cor JIaWeHJ1IO Me:m:,nv 3alfHTepeCOBaHHbIMH CTO,. 

POHaMJ1. 

C now neJIhIO Jl:oroBapHBl,lIO~J1~1J CTOPOHbl 06ił-
3yroTCR: 

npoBo,nHTb B paHOHax, npHJIeralO~J1X K rpaHHQaM .1Xoro

BapHBaro~HXCIJ CTOpOH, He06xo,nJ1Mble MepbI no JIHKIIH

. ,naQHH KapaHTJ1HHhIX . Bpe,nHTeJIeM J1 60JIe3HeH paCTeHHH 

J1 COpł:l.lIKOB XHMHqeCKHMJ1, 6J10JIÓrH'JeCKHMJ1, arpOTeXHJ1-

_ 'JecKJ1l',iJ1 J1 BĆeMJ1 ,npyrHMJ1 cnoc06aMH; 

. YCTaHOBJ1Th Ha , CBOHX TeppHTOpH.lIX onpe;zteJIeHHhle no

rpaHJ1'JHł?Ie nYHK:rbi, 'Jepe3 KOTophIe ,nOJI:m:eH np0J13BD

,nHTbCIJ BB03 J1 BhIB03 -rpy30B paCTY1TeJIbHOrO npOJ1cxo:m:,ne

HHR, 06opy,nOBaB ,naHHblenyHKTbl ,ne3HHceKQHOHHbIMM Ka

MepaMH .n;JI$I 06e33apa:m:HBaHHR rpY30B J1 cpe,nCTBaMJ1 ,nJIIJ 

npOB.e,neHJ1R aHaJIH30B 06pa3QOB rPY30B Ha 3apa:m:eHHOCTb 

KapaHTJ1HHbIMJ1 Bpe,nJ1TęJIRMJ1 J1 60JIe3H.lIMH paCTeHHK 

J1 copHRKaMH; 

OCYllle CTBJI.lITh T~aTeJIbHyIO KapaHTJ1HHYIO npoBepKy 

rpY30B p aCTHTeJIbHOrO npOHcxo:m:,neHJ1.lI, 9KCIIopTMpyeMhIx 

J13 O,ll;HOM CTpaHbl B ,npyryIO, J1 TpaucnopTHbIxcpe,n:CTB, 

a TaK)Ke cua6:m:aTh , rPY3hIKap~UTi1HHhIMH cepTHqmKaTa

MJ1, BhI,n:asaeMbIMH rocy,napCTBeHUbIMJ1 0praUaMH. no Ka- ' 

paHT1i1Hy J1 3a~HTe paCTełIJ1H 'CTpaHbI-3KcnopTepa, y,nOC- ' 

TOBep.lIro~:m.iJ1 He3apa:m:eUHocTh rPY30B KapaHTJ1HHhIMH 

Bpe,nHTeJIRMJ1 J1 60JIe3UIJMH paCTeHHM H COpHIJKaMH; 

J136eraTb MCnOJIb30BaHHR B Ka'JeCTBe ynaKOBOQHOrO Ma

TepJ1aJIa COJIOMrłI, JIHCTb€B J1 ,npyr!1X OTXO.n;OB ceJIbCKO

X03IJHCTBeHHblX pąCTeHJ1M, a BMeCTO HHX ynoTpe6JIRTb 

QnJ1JIKJ1, ,npeBeCHbIe CTpy;~E:H, MOX H npO'JHe ynaKOBO'J

Hhle MaTepJ1aJIbI, HCXO,n.lI 113 YCJIOBHM CTpaHbI-3KcnopTepa, 

BCJIY'Jae KpaMHeH He06xo,nliMOCTH ,nonYCKa Tb B Ka'JeCTse 

yrraKOBO'JBoro MaTepHaJIa HCrrOJIh30BaHlie COJIOMbI J1 'JlHC

TheB nOCJIe J1X 06e33apa:m:J1BaHMR . 

CTaTb>R VII 

.1XoroBaPHBalO~HeC.lI CTOPOHhI B lleJIRX Koop,nvmallJ!lH 

,neMCTBHH no npOBe,nemno KapaHTHHHbIX MepOnpHRTJ1ii 

J1 ,nJI.lI Ha6JIIo,neHHR 3a OCYlJ.leCTBJleHHeM. Heo6xo,nHMbIX 

Mep 60Pb6bI c KapaHTHHHhIMH BPe,n!1TeJI.lIMH H 60Jle3HRMH 

paCTeHHH B nOrpaHJ1'JHbIX paMOHaX cor JIaWa!OTCR B CJIY'Jae . 

Heo6xo,nJ1MOCTH c03,nimaTb cneQHa.J:ibHhle K OMHCCHH J13 

npe;ziCTaBJ1TeJIeM 3aHHTepeCOBaHHhlX CTpaH c npe,nOCTaB

JIeHHeM 'JJIeHaM yKa3aHHhIX KOMJ1CCJ1M npaBą,' MHorOKpaT

Horo n e p exo,na rpaHJ1QbI H H~X02K,neHJ1R Ha TeppHTOpl1J.ł 

.n;pyroro rocv,napCTBa B ' npe,n:eJIax ueo6xo,n:J1MOrO BpeMeHJ1 

.n;Jl'H BbmOJIHeHJ1R B03JIO}KeHHhIX Ha HHX <bVHKLlHM. 

C T a T :b ił VIII 

.n:oroBaPHBaIO~MecR CTOPOHhI corJIaCJ1JIHCh C03bIBaTh no ' 

Jiiepe He06xo,nHMOCTJ1, HO' He p e :m:e, 'JeM pa3 B TPH ro~a" 
Me;K ,nYHapo,nHble KOHcPepeHQ!1H no ]{apaHTJ1Hy J1 3a~HTe 
paC'reHUH ,nJI.lI pa3petueHHR npaKTJ1Qe CKJ1X BonpOCOB, CBR-

3aHHhIX c oCYllle CTBo'I€UHeM ·06R3aTeJIbCTB, BbrTeKaIÓ~J1X 
H3 HaCTOR~ero COrJIaWeHI1R, a Ta rOKe B uemIX B3aY11\1:HOii 

l1HcPopjI,TallHI1 11 O(M€Ha OI1hlTOM B ,n: €JIe npo:ae,neHii.lI . Mepo

npJ1.lITHM. npe,ll;YCMOTpeHHbIX HaCTORlJ.lI1M COrJIaWeHJ1eM/ 

Bp€MR li MeCTO C03hIBa Me}K,ll;VHapo,nHOM ,KOHcPepeHQJ1Jf, 

a TaK~Ke nepe'JeI:U, BorrpOCOB, rro,n:.ne:m:a~J1X 06CY}I{,neHJ11O 

Ha KOHcPepeHllJ1J1j yCTaHaB.mmaIOTCIJ .1XoroBapHBaIO~HMJ1Ca 
CTOPOHaMH. 

CBH3h Me:m:l{y KOMrreTeHTHbIMI1 opraHaMJ1 .1XoroBaPH';" 

,BalOlllHXC.lI CTOPOH no Bonpoc3M, BhITeJ{alO~HM J13 Hac

T'OlJm:ero COrJJam:eHJ1R, ocy~eCTBJIReTCfl IWK Herrocpe,n

CTBem{O, TaK J1 'iepe3 pa60'lJ1M annapaT IIocToflHHOH ,Ko

MHCCI1I1 eOBeTa 3KOHOMHQeCKOM B3amlOnOMOlJ.l11 no :}KO

HOJl,mqeCKOMY J1 HaY<IHOTeXHJ1QeCKoMy COTpy,nHJ1QeCTBY 

B oGJIaCTJoI ĆeJIbCKOro X03.lII1:CTBa. 
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Dla przygotowania wniosków w szczególnie aktualnych 
sprawach kwarantanny i ochrony roślin w okresie między 
konferencjami mogą być powoływane stosownie do porozu
mienia zainteresowanych ,Stron specjalne grupy robocze zlo
żone z przedstawicieli tych krajów. 

A r t y kuł IX 

Wydatki związane z realizacją postano~vień niniejszej 
Umowy będą rozłożone w następujący sposób: 

L Wydatki związarie z realizacją środków przewidzia
nych w artykule II i w punkcie 1 artykułu IV ponosi ta Uma
wiająca się Strona, która przesyła wskazane w artykułach 
dane i materiały. _ 

2. Wydatki związane z przejazdem i utrzymaniem osób 
,.wymienionych w punktach 2 i 3 'artykułu IV i w artykule VIII 
i ponosi Umawiająca _ się Strona wysyłająca te osoby. 

, 3. Wydatki zwiąZilne z przedsięwzięciem środków prze
widzianych w punktach 4 i 5 artykułu IV i w ar tykule Vl[ 
będą- rozłożone stosownie do porozumienia zainteresowanych 
Stron. 

4. Wydatki związane z Organizacją i zwołaniem między
narodowych konferencji _przew.idzianych . w artykule VIII 
ponosi pails~o, na , którego terytorium odbywa się konfe· 
rem'ja. 

Artykuł X 

Niniejsza Umowa jest otwarta do podpisu w Moskwie 
w terminie do dnia 1 lipca 1960 roku. 

Umowa podlega ratyfikacji. . 
Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone na przecho wa n i.e 

w Sekretaria cie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej , któ
IY będzie spełniać funkcje depozytariusza Ul:nowy. 

Umowa wchodzi w życie w dniu złożenia na przech owanie 
pi ą tego d()kl~men tl\ ra tyfikacyjnego, o czym dej)ozy tari llSl 
zawjadomi pailstwa, które podpisały niniejszą Um~wę . 

A r t yk u ł XI 

Po wejŚci u Umowy w życie może do niej przyst ąpić 
każde państwo . 

W stosunku do każdego pa11stwa, które przystąpi do ni
,ni ejszej Umowy, jak również w stosunku do państw, k tóre 
złożą na przechowanie swoje dokumenty ratyfikacyjne po 
wejściu Umowy w życi e , Umowa wejdzie w życie w dniu 
złożen ia na przechowanie przez takie państwo jego doku
mentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia. , 

A r t y kuł XII 

Po upływie piEiciole tniego okresu od dnia wejścia w życi e 
nin iejszej Umowy każda z Umawiających się S tro n może 

u'mowę wypowiedzieć; zawiadamiając o tym na piśmie depo-
,zy ta riusz a, " 

Umowa traci moc, w stosunku do takiego uczestnika po 
upływie sześc iu miesięcy od otrzymahia przez depozytariusza 
zawhdom"ienia o wypowiedzeniu. 

A r t y kuł XIII 

" 
Niniejsza Umowa . została sporządzona w języku 'rosy j-

skim w jednym egzemplarzu, który bę1'lzie zlożony na prze
,chowanie w Sekretariacie Rady Vv'zajemnej Pomocy Gospo-
darczej . " 

Sekretariat Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarcze j do
TE;ciy Umawiającym się Strono'm uwierzytelnione w sposób 

JI.JlSIno.n,roTOBKH npe.n,:llO}ł{eHHH no UaU50Jlee 3KTya JIJ;,

HhIM BonpocaM KapaHTHua Jot 3aUUITLlp::\C'I'eHI1H B nepJiOA 
Me}ł{.n,y KOHcPepeH~HSIIIłH no cor J!umCHJ1IO 3l.!HHl'f'~'f:c')ua
HHbIXCTpaH MoryT '6bI'fb cO;3r,aHbI cne[\l,IaJlbHb:e paóo-,me 
rpynnbI 1'13 npe.n,cT8SJ1Te.ndł 31'J1X C'lipna 

C T a T L SI IX 

Pacxo.n,LI, CBJ!3amu·re c OCymeCTB.7JeJmC;'~ nOJlO2Kelm~ 
HaCToamero COrJlall1eiH1a, pacnpe.n,C~lalOTCH CJ'1eAyloll~HM 
o6pa30M: 

1. Pacxo,~b! :10 o6eCne"H'HHIO MepOnpHSITI1M, npe.n,YCMCT

peHHbIX B CTaTLe II J1 nyHJ-:'fC I CTaT!>J1 IV, HCCCT ,Uol'osa 

pJotBalOmanCJI CTopona, IW llP 3 JjJUHOW:U H, yKa3aHHble B C'Ia

Tbl'{X cne.n,cmUf H MaTcpvra,T1h'. 

2. PaCXOgbI no npOC3.n,v n co.n,C!)}f{aHl1lO Jll1~, nepC'lffC

JI€HHbIX B nyHl;n\X 2 J1 3 CT<1ThJot IV 11 CT?,TLe VIII, HeceT 

HanpaB.naIOma;{ :::'T11X JlI1~ .!l.oroBapJ'lBaIOmaaca C'l'op!)~!a. 
3. PaCXOTl:bI no npOBe.n,emno r,repOnpHRTltlii, npe,!\YCl<! ')T

peHHbIX B nYHKTaX 4 I1 5 CTa'fbM. IV iti CTaTbe VII, r&mue
.n,e.TJmOTCJl no cor.naUJeHI11O MC:>K.n,y 3aI1HTCpeCOBaHHbl' -1! 

CTopoHaMJ1. 

4. Pacxo.n,bI, CBR3aHH,ble c opraIU13a~I1eił J1 npO'Be.n;('HHC'd 

, Me}ł{.n;yHapo.n,HbIX KOHcPcpeH1V1i't, npe.n;ycMoTpem'lh!X , CTa

' Tbei1 VIII, HcceT rocy.n,apCTBO, Ha Teppl1T OpJH1' KCtl'OrCO 

npOBo.n,IfTCfl KOHq)ep2HUHfI. 

CTaThH X 

HaCTOJIJJ.we COf-mlIllCHvrC O',KphEO .n,,'IR no.n,rrI1CaHItIR 

B ropOJ~e MOCKEC .n,o 1 J1IOJIIT 1 t'GO ro;(a. 

Cor JJa !Ii C Hl1 e nO,!l)JCrin1T paTHcPI1KaIU1H. 

PaTHdH1J{al~HoI:n'I~Ic rpail'lOThl 6V:T')'f c.n,aHbl Ha XpCiIH:'i '}Te 

C eKp eTapViUTY COBeTa 3KO! for,!li ' iCCKoij B3aJ11VI0I10;\1O:,;.;;.t. 

KOTOPhl}i 6'y')J;eT BbjIlO.nHflTL cj)VHFaUfH .n;err03HTapI1fl CG,Ji,{-
1II8HY!R. 

Caf JWUIE' Hr,re BCTvrrHT B CH.'! '" B 7~f'lIh clia<m Ha xp,)[rC Hrl(~ 
llllTOJ1 paTHcPJfKaUHOHłWv. fP:lMOn.T, o '{CM lierI03J!,,_1P~Ll1 
YB0J.\ Q;\-lI1T rocYliapC'l'Ba, nor,IHICClBWHC HaCTORw;ee Cor Jla 

UIeHJ1e . 

C T a T h fl XI 

nOCm" BCTVIlneIH!J'! Cor.naurcHl !IT E C;,IJI'y' K HeMV MO:lKE'T 

npH~() 0.nr 'PHThCJl .nf()ooe rOCVIVlf)CTBO. 

.!l..JIR KCl:lK110ro fOCV;1apCTB::\. KOTOpoe npI1COeliJ1HHTCJI 

K HaCTOHltl.ęMV C or,rraUJeIH110, a TaJGKe l(.,TH rocynapcTB, KO

TOm, le ĆIHlJIVT Ha XJ)<1Hf'HI1E' CllOM p a TJ1(bI1KaUJ10HHble rpa 

l :'""l'b l noc.ne BCTYI1.neHlHI C O;-.;JaIIJ(:IHUl B CI1.nV, COfc'laUJe

Hue BCTvnwr B CH,JIY D .n,eHb C!H1'{J1 'l'U'KHM rbcv.n,apCTBO!\1 

Ha Xpa HeH:le CBo eM pGlTHcbHK aJ~HoHHoi:i rpaMoTbl I1Jm .n,o
KyMeHTa o npY!coe.n;HHeHHI1. 

CTaTbfl XII 

no HCTel.leHHli nRTHJICTHCrO CPOI\a co liHR BCTyn.neHJ1fl 

B CJ1.nv , HaCTomHcr.o Cor.rra ureHI1fl , IG1}K.n;aR .!l.oroBapI1-

BRIOw;anCfl CTOPOHa MO}KeT ero .ueHOHCHpOBaTb, llHCbME'H.,. 

HO VBCliOMHB 06 :lTOM lien03f1TapUR. 

CorJlaUJf'lfIre VTpa'!~!Bae'r cl1,nv B OTHOll.leHI1I1 TaKoro 

y'!3CTIIMKa 'l'epC3 m CCTb MCC:1L{CB noc.ne rro.nyQ'0IU1n .n,e

n03HTa pVle1l1 VBC.llOM.nelU1R o neHoHcau,lH1. 

C T a T b fi XIII 

HaCTOHllwe 'COf.namCHI1e COCT3 R.TJeHO Ha PVCCKOJ\'! .lI3bTKe 

Ii O.llIIOM 3K3E'Mrr.nJIp e , KOTOPblM 6VJJ.eT CliaH Ha xpaHeHl4e 

C e J<pe T3 PJ12TyConeTa 3KOHOMJ1Qe CKOM B3aI1!\fOllOMOIl.(H. 

C eKpeTa rn13T C OBCTa 3r;OHmH11.)eCKOI~i B 33lBwnm,tOnm 

HanpaI3HT ,IJ,o'roBapH13D.IOllJ)11\1CR CTOpOHal\h~Oml{HbIM 06pa-

Y .. 
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nal eżyty kopie Umowy, jak również bęclzie informował pań
stwa, które podpisały niniejszą UJuowę lub przystąpiły do 
n iej, o złpżeniuria przećhowanie dokumentów rat}'fikacyjnych, 
oraz dokumentów przystąpienia lub wypowiedzenia. ' . 

Sporządzono w Sofii w dniu t.t grudnia 1959 roku. 
Na dowód czego niżej podpisani, upełnomocnieni w na

leż yty sposób przez , właściwe . Rządy, podpisali niniejszą 
Umowę· . . 

Z upoważnienia Rządu Ludowej Republik Albanii 
(-) A. Kellezi 

Z upoważnienia Rządu Ludowej Republiki Bułgarii 
(~) .J. Prymqw 

Z upoważnienia Rządu. Węgierskiej Republiki Ludowej 
(-) A. Madjari 

Z upoważnienia Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
(-) G. Rejchelt 

Z upoważnienia Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(-) W. Trqmpczyński 

Z upoważnienia Rządu RU!11U11skiej Republiki Ludowej 
(-l M. S!anku 

Z upoważnienia ~ządu Związku Socjalistycznych Reptlblik 
Radzieckich (-l B. Mackiewicz 

Z upoważnienia Rządu Republiki Czechosłowackiej 
(-) L. SZ/lOug<;11 

I 

Załącznik. 

-., 
WYKAZ 

ważniejszych pbickłów kwarantannowych szkodników, 
chorób i złośliwych chwastów. 

Acalla schalleriana L; 
Agrillls mali Mals. 
Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sm. et Towns) .Conn 
Anthonon,us grandis Boh. 
Aphelenchoides oryzae Yokoo 
Aphelenchoides fragariae (Ritz. Bos) Christie 
Xanthorriol1as citri (Hasse) Dowson 
Botrytis lulipae (Lib .) Hopk 
Carposina susakii Mats. 
Ceralitis capitata Wied. 
Ceroplasles floriclensis ComsL 

. Ceroplastes japonicus Green 
Ceroplastes rubens Mask. 
Ceroplas tes rusci L. 
Cerop lastes ' sinensis .Guer. 
Chalara quercin1J Henry 
Colletot rkhum gossypii Southw. 
Corynebacte'rium sepedąnicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. 

et Bllrkh. f' 

Cylas. formicarius F; 
DJ.cus dorsalis HendeL 

. Di;:tleurodes cHri Ashm. 
Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb. 
D:Jtraca venOSf.ta Wlk. 
Ditylenchus angustus (Butler) Filip. (Anguilfulina) 
Ditylenchus dipsaci (KUlm) Filip. 
Deuteroph"o"ma tracheiphila Petri 
Endothia parasitica (MurL) Ańd.- et And. 
Epidiaspis leperii Sign. 

30M 3aBepeHHble KOnUu COrJIUIlIemm, a TaKlKe6y~eT, • 
UHcPopr.mpoaaTb roćy~apcTBa, no~nucaEIlIMe HaCTOH.{..qee ", 
COrJIUIlIeHUe MJIU nimcoe~JiHHBriIMecSI · K l~eMY, · o c~aqe 
eMy u;łxpaHemi:e paTHQ:mi{aQHoHHbIX-rpaMoT, AOKYMeHTOB . ':' . 
o npncoe,lIHHemmH ~eHOHcaQUH. , 

COBepllIeHO B ropo~e Coqn1H 14 .n;eKa6PSI 1959 ro~a. 
B V.n;OCTOBepeHue qe.ro HH1Kerro.n:rrHcaellIHecSI,. ~OJI:!KlIbIPtł 

o6pa30M' yrrOJIHOMO"leHHble cooTBeTcTByIOIQHMK IlpasH· 
TeJIbCTBaMH, ' po.n;rrHCaJIH HaCTOSIIQee Cor JIallIeHHe; 

, 
. . r_; 
. -,. ~ 

lIo ynOJIHOMOtII1IO IlpaBJ1TeJIbCTBa , HapO~HOHPecrrY6JIHK~f .. 
AJI6aHHU (~) A. KeJIJIe3U 

no ynOJIHOMO"lUIO IlpaBwreJIbCTBa Hapo.n;HoH Pecny6JIUKK . 
EOJIraprm (-) H. IlPbIMOB 

lIo yrromtoMo"lUIO IlpaBHTeJIbCTBR BemepCKOH HapO~HOK ' 
Pecny6.rrHKH (-) A. Ma.n;bSIPH 

lIo ynOJIHOMoqHIO IlpaBHTeJIbCTsa rePlVraHCKOH J{eMOKpa..; 
THqeCKOW Pecrry6JIHKl1 (~) r. Pej1XeJIbT . 

, no ynO,,'IHOMOqJ1IO . IlpaBI1TeJIbcTBa IlOJIbCIWH Hapo~HoK . 
PeCny6JIJ1KJ1 f-l RTpOMnQHHCKI1H 

. lIo ynOJIHOMO'lI1EO IlpaBl1TeJIbCTBa PYMbIHcKoHHapO~H()ił " 
.Pecrry6mlI{lf (-) M. CTaHKY 

lIo . ynOJlHOMO'll1IO IlpamlTeJIbCTBa COI03a COBeTCKl1X 
COQuaJIl1CTl1QeCKJ1X PeCny6JIl1K (-l B. Ma,QKeBl1"1 

lIo ynOv'lHOMO'lI1IO IIpuBl1TeJIbcTBa qexOCJIOBaQKoH Pec" , .~ 
ny6JIJ1Kl1 (-) JI. lllTpoyraJI '. 

IIpJfJlOlKeHUe 

Il E P E lJ.E Hh 

rJlaOHeHWlłX KapaHTJfIlHMX OO'beKTOD - Dpe~HTeJleU, 00"; 

Jle3ReU H 3iIoCTHLlX COpRHKOD 

Acana schalleriana 'L. 
Agrilus, mali Mats. 
Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sm. et 'Towns) Conn 
Anthonomus grandis Boh. 
Aphelenchoides oryzae Yokoo 
Aphelenchoides fragariae (Ritz. Bos) Christie 
XanthomonascHri (Hass e) Dowson 
Botrytis tulipae (Ub.) Hopk 
Carposina sasakii Mats, 
Ceratitis capi tata Wied. 
Ceroplastes floridensis Comst. 
Ceroplastes japonicus Green 
Ceropłastes, rubens Mask. 
Ce roplastes rusci L. 
Ce roplastes sinensis Guer. 
Chałara quercina Henry 
CoIletotrichum gossypii Southw. 
Corynebacterium sepedonicum, (Sp.ieck. et Kotth.) 

Skapt. et Burkh. 
Cylas formicarius F. 
Dacus dorsalis > HendeL 
Dialeurodes citri Ashm. 
Diarthronomyia ch'rysanthemi Ahlb. 
Diatraca venosata Wlk. 
DitylenChus angustus (Butler) Filip. 
Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filip. 
Deuterophoma tracheiphila Petri 
Endothia parasitica (MurL) And. et 

~ Epidiaspis leperii Siga. 

(Anguillulina) 

And. 

./ 

f ,. 

x 
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. Eriosom'a lanigerum ' Hausm , 

. Erwinia amylovora (BUff,) Winslowet ' 1ll. 
EiJlIierus sttigatus Flln. 

. " ·E, .. tilbereulatus -Rond. 
E.narcissi Smith. 
·Exobasidium . japooieum Shir. 

· FU'sarhlm- bułbigenum -Cooke et Milss. 
: F\isariumoxysporun'l J. gladióli (Mass .) Snyder et -Hansen: 

Graeilaria aza\ceHa Brants. 
Grapholitha inopinata' Heinr, 
Heterodera rostoehiensis WolI. 

'Hyphantria eunea Druty < 

I.::erya 'purehasi' Mask. 
, , . Lamp~tia '· equestris Fab. 

'Laspeyresia molesta Basek. ' 
.~ "Leptiootarsa decemlineata Say 

Leueaspis ]3ponrca Ckl!. 
Mefantonis . juglandis ,(ElI.is u. Everh.) 'Graves 
Nectria eoee.inea (Pers.) Fr. 
Nomonia pyrivorella · Mats. 
Ovulinia ·azaleae ·WeiSs. 

· Pantomorus leueololńa Boh. 
Peetinophora gossypiella Saund, 

· New. Platyedra g. Saund. ' 
Ph thori maea oeellatella Boyd. 
Phthor imaea opereulella Zell. 
Phylloeoptes oleivorus Ashm. 
Phylloxera vastatrix Planch. 
Neu: Viteus v.itifolii (F:iteh.) Shim. 
Phymatotriehum omnivorum (Shear) Duggar 
Ba C' terium stewarti (Sm .. E.) E. F. Sinitli. 
Phytoph aga .destruetor Say 
Neli: Mayetiola d. Say 
Piesma ąua'drata Fieb. 
Plasmodiophora brassieae " Woron, 
Polyspora lini Petq . .. et Laff. 
Popillia japdniea Newm. ' 
Prays oleelius " F. . ". 
Pseudaulaeaspis pentagona Targ, 
Pseudoeoceus gahani Green 
Pseudoeoeeus eomstoeki Kuw" 

.. 

. " • ' ,l ~ 

Pseud0monas hyaeinthi (Wakk.) E. F. Smith 
Neu: Xanłhomonas hyaeinthi (Wakk .) Dow.scn 
Pseudomonas marginata, , (Me. CuIL) ' Stapp. . 

· Pseudomonas .syringae. t sp,populea (v. Hall) 
Pyroderces rileyi V/aIs 
Diaspidiotus perniciosus Comst. 
Rhagoletis cerasi . L. 
Rhagoletis pomonella WaJsh. 
Saperda candida F. 
Sclerotinia bulborum (Walk.) Rehm. 
Sclerotioia gladioJi (Mass.) Dray, 
Septoria azaleae Vogl. 
Septoria Hnkóla (Speg ,) Gar. 
s . Mycosphaerella linoru.m \Voll. 
Spha,ero.nema fimbriatu~ . -
ICeratostomella f,) (Ell. et Halsted) . 
Spongospora subterranea ' (WallL) .J ohnson . 
Syochytrium endobiotidum (Schilb:) Pere. · 
Tarsonemus fragariae Zimm erm . . - . 
Taeniolhrips simpJex Moris., : . 

;Telraclac:us eitri Chen . 
Tilletia brev ifaciens Fis,ch . . 
Tilletiil inrliea t,·1itril , 
Tortrix pronubana Hbn • . ;' - .. 
Un'lspis yanonensis KllW: , 
Uromyrps betae 'Lev, . 
Xanthoro omis begoniae (Takim) Dowso~' 

I. 

Dowson 

Ert'osoma la'ligernm H.illlsm , ·· 
irwini.aam.ylovora IBurr,) W·inslow et: fiL 
Eume.fus str'igatu's :Plln. 
E. tuherculat\lsRond . 
E. nar~issi Smith. 
Eiobaslclium japonicum Shir. 
FusariumbulbigenumCoóke et Mass. 

kc " Fusarillm oxysp.orum f. gladioli (Mass.) Snyde-r 'et 
Hansen . 

.Graci.laria azaleella Brants. 
Grapholi tha inópinata Heiot", 

'. Helerodera rostoeh iensisWoll. 
Hyphantria eunea DrUTy 
Icer.ya purcbasi Milsk. 
LamptWa equestris' Fa·h . 
Laspey ręsiil molestil BlIsck . 

l · 

. - Leptin6ta:rsa de'terril\ileata 'Say 
.. Leucilspis japonica Ckl\. 

.. ~ ; 

M 'e laneonis ji.lglaiirlis (EIJis u'. ' Everh.') Gr'aVes 
" Nectriil c:orcinea (Pers) Fc. 

Numo'nici pyrivorella Mats . 
OVllliniaazaleile Weiss 
Pantomor-us lellcololllil Boh. 
Peet in ophora gossypiella Sciund. 
N e u : Platyedra g. Sa llnd 
PhthQrirnaea oce lI ateIla . Boyd. 
Phll}orilllilea operculella ZelI: 
Phylloeoptes oleivorus Ashm . 
Phylloxera vasfRlrix Planch : 
Neu: Vltens vitifolii (Fiteh) . Shim. 
Phyma.tolrichurn omnivorum (Sh ea rJ Dllggar 
B.aeteriulll sle warti (Sm . E) E, F. Srililh. 

.. Phytophagil destrurlor Say 
N e u : Milyetiola d . Set, 
Piesrna qlladrata Pieb 
Plasll1Jrli:1ph o ra blilssicae 'NorDn , 

.Polysi>ora lini . P ę ll) . et .LaB ,. 
PopilliiJ japoni.c(l New~rn , ' 
Prays o lee lllls F. 
PselJrlillllarilspis penl.agonil Targ, 
Psellr]oeorclls gahani Green 
PSE:'lIdocorclIs eomstocki KI1W, 

, ~ , "' 

-,' , .. 

Pse l1 do rnonils hYil cinthi (W ilkk l E. , F. Smith 

''-- . -~< 

N e u: XilnłhornonilS hyaeinthi (Wakk.) Dowson 
PsellilornoniłS rnnrginata. (Me. Cul!.) Stapp 
Pseud:>lTIonas syringae f. sp . populea (v. Hall) .Dowson 

. Pyroderces [ileyi Wills 
-Diaspidiotus perni<"iosus Comst, 
Rh'lgol(" .is cerasi L. 
Rhagoletis pomonella Walsh. 
Saperd~ eand ida F,· . 
Scleroti.nia bulhorlllll ·(Walk .) Rehm. 
Scletotinia glaclioli (Mass.) Dray. 
Septoria azaleae VogL 
Septoria linicolil (Spe,rl Gar. 
·s . Mycosphaerella linorum Wo\l. 
Sphaeronema firnh.[iillurn 
ICeratostolllella f ) (El!. et Halstecll 
Sponqospor:l sllhterranea (Wallr.) Johnson 
Synchytrium ennobioticum (Sehilb.) Perc. " 
Tarsonemus fragariae Zimrnerm. 
Taeniolhrjps simplex Moris. 
Tet ra daCllS eitri Ch en 
Till€Lia brevifaciens Fist;:h. 
Tilletia indiea t-Ąitra ,. 
Torlrix pronubana Hbn , 
Unasp is yanonensis Kuw. 
Ur irnyees betae Lev. 
Xanfhomonas begoniae (Takim) Dowson 

_. 


