
W  celu wyeliminowania tego zja-
wiska opracowany został stan-
dard #tosanitarny dotyczący 

opakowań drewnianych – Międzynarodowy 
Standard dla Środków Fitosanitarnych nu-
mer 15, ISPM 15 Międzynarodowej Kon-
wencji Ochrony Roślin, IPPC (International 

Plant Protection Convention). Te zaostrzone 
wymogi często są odbierane przez eksporte-
rów jako zbyt rygorystyczne. Przepisom tym 

podlegają również #rmy importujące towary 
na teren Europy, a celem ISPM 15 jest ochro-
na różnorodności gatunków.

Niezamierzony „import”

Aktualny przypadek z  niemieckiego Feld-
kirchen koło Monachium pokazuje jak 
poważne niebezpieczeństwo niesie ze sobą 
niezamierzony „import” tak zwanych ga-
tunków inwazyjnych dla lokalnej roślin-
ności. Jesienią 2012 r. gmina Feldkirchen 
walczyła z plagą Anoplophora glabripennis 
(ang. Asian longhorned beetle, w  skrócie 

ALB),  szkodnika atakującego drzewa li-
ściaste, która wyrządziła ogromne szkody 
w rodzimym drzewostanie. Owad ten żyje 
w  Azji, jednak w  czasach globalizacji im-
port i  rozprzestrzeniane się tego szkodni-
ka poza tym kontynentem stanowi bardzo 
poważny problem. Urząd gminy w Feldkir-
chen zarządził w ostatnich latach wycięcie 
ponad 1000 drzew, jednak w grudniu 2013 
r. ponownie wykryto larwy ALB.

Jeśli te egzotyczne insekty raz się zasie-
dlą, są bardzo trudne do wytępienia. Szcze-
gólnie łatwo znajdują one drogę do nas jako 
„pasażerowie na gapę” w paletach i opako-
waniach drewnianych. Również szkodniki 
żyjące na terenie Europy mogą stanowić 
zagrożenie dla równowagi biologicznej 
w  innych częściach świata. Dlatego, więk-
szość palet wysłanych za granice państwo-
we musi być wykonana z materiałów, które 
są niezdolne do przenoszenia inwazyjnych 
gatunków owadów oraz chorób.

Palety drewniane muszą być poddawane 
kosztownemu i  cza-

sochłonne-
m u  

procesowi obróbki cieplnej. Wymagają 
one wówczas stosownego oznakowania 
i/lub przedstawienia certy#katów #to-
sanitarnych. Dodatkowo trzeba zwracać 
uwagę na o#cjalny stempel, jeśli jest on 
niewyraźny albo nieczytelny, przesyłka 
może zostać odesłana do kraju dostawcy.

Bardzo często chińskie firmy logi-
styczne uskarżają się na jakość ostem-
plowania palet i  nie przyjmują prze-
syłek, których oznakowanie budzi 
wątpliwości. Idealną alternatywą w  ta-
kim przypadku jest paleta z drewna pra-
sowanego INKA.

Palety INKA wytwarzane są z  opa-
tentowanego tworzywa drzewnego 
Werzalit (technologia presswood). Pa-
lety z  drewna prasowanego wytłaczane 
są pod ciśnieniem w  wysokich tempe-
raturach, przy pomocy specjalnie opra-
cowanych form stalowych. Ewentualne 
szkodniki, które znajdują się w  wyko-
rzystywanych do produkcji odpadach 
drewnianych nie mają szans przeżyć 
takiego procesu. Również powierzchnia 
gotowej palety uniemożliwia zagnież-
dżenie się insektów.

Palety INKA uważane są za przetwo-
rzone drewno („processed wood”) i speł-
niają wymogi norm ISPM 15, dyrektywa 
IPPC. Tak więc spełniają wszelkie wymo-
gi eksportowe (dotyczące braku szkod-
ników), bez konieczności poddawania 
procesowi fumigacji czy suszenia. Odpo-
wiednie certy#katy eksportowe udostęp-
niane są bezpłatnie na stronie interneto-
wej:  www.inka-paletten.com <
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