
Пункт 1.5 Додатку 4  

(Спеціальні вимоги щодо рослин та продукції рослинництва)  

Положення  про карантин рослин Турецької Республіки 

1.5  Деревина хвойних 

рослин  (Coniferales),  

що за своєю формою не 

представляє:  

– уламки, частини, 

тирсу, стружки, 

відходи деревини та 

обрізки, одержані 

повністю або частково 

з цих хвойних дерев,  

– пакувальний 

дерев’яний матеріал, у 

вигляді ящиків для 

пакування, коробок, 

клітей, барабанів та 

аналогічних упаковок, 

піддонів, ящикових 

піддонів та інших 

вантажних підмостків, 

піддонних обичайок, 

що фактично 

використовуються у 

транспортуванні 

об’єктів усіх видів,  

– деревину, що 

використовується для 

закріплення клином 

або підтримки не 

дерев’яного вантажу,  

– деревину для 

волокон, уламок та 

паперу з діаметром 

центрального стовбура 

менше за 12 см, – але 

включаючи деревину,  

що не зберегла свою 

природну округлу 

поверхню, походить з 

Росії, Казахстану та 

України.  

Фітосанітарний сертифікат повинен містити заяву про те, що 

деревина: 

У фітосанітарному сертифікаті повинно бути вказано, що 

деревина: 

a) є вільною від кори і не містить отворів, спричинених личинками 

Monochamus spp larvae., та які перевищують 3 мм у діаметрі,  

та походить з зон (ділянок), вільних від:  

b) Monochamus spp., Pissodes nemorensis, P. strobi, P. terminalis, P. 

castaneus та Scolytus morawitzi та ділянка (зона) повинна бути 

зазначена у фітосанітарному сертифікаті,  

або  

с) пройшла висушування в печі до одержання рівня вмісту вологи 

нижче до 20 %, що виражається як відсоток сухої речовини, 

досягнутий завдяки відповідному режиму часу/температури; та це 

повинно бути засвідчено нанесенням маркування ‘kiln dried’ 

(пройдена сушка в печі) або ‘K.D’,  

або інше визнане в міжнародній практиці позначення, 

або  

d) на деревині або пакувальному матеріалі та в фітосанітарному 

сертифікаті повинно бути вказано, що деревина була піддана 

термічній обробці з досягненням мінімальної внутрішньої 

температури 56 ° С на всіх дерев'яних поверхнях, включаючи ядро, 

щонайменше протягом 30 хвилин; та це повинно бути засвідчене 

маркуванням НТ, 

або  

e) пройшла відповідну процедуру фумігації; на доказ цього 

фітосанітарний сертифікат повинен містити інформацію про 

активний інгредієнт, мінімальну температуру деревини, норму 

(г/м3) та час обробки (у годинах), 

або  

f) пройшла процедуру відповідного просочування під тиском 

ухваленим хімічним продуктом; на доказ цього фітосанітарний 

сертифікат повинен містити інформацію про активний інгредієнт, 

рівень тиску (у фунтах на квадратний дюйм або кПа) та 

концентрації (%). 

 


