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INFORMÁCIE K RASTLINNÝM PASOM

Stanislav Barok
odbor ochrany rastlín ÚKSÚP
18.5.2022
Záhradnícke fórum, Nitra
www.uksup.sk
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Rastlinný pas (RP) - je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných
predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá
potvrdzuje súlad so všetkými legislatívnymi požiadavkami.
Profesionálny prevádzkovateľ je každá osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom a
ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z týchto činností týkajúcich sa rastlín, rastlinných
produktov a iných predmetov a nesie za ne právnu zodpovednosť:
a) výsadba,
b) šľachtenie,
c) výroba vrátane pestovania, rozmnožovania a udržiavania (množiteľský materiál, škôlky),
d) uvedenie na územie Únie a premiestňovanie v rámci a z tohto územia (dovoz a vývoz),
e) sprístupnenie na trhu (obchodníci, internetový predaj),
f) skladovanie, zber, odosielanie a spracúvanie.

Registrovaný prevádzkovateľ + Oprávnený prevádzkovateľ (RP alebo ISPM 15)
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Príloha XIII Nariadenia 2019/2072
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,
pre ktoré sa vyžaduje rastlinný pas
1.

VŠETKY RASTLINY NA VÝSADBU, okrem osiva

- sú to rastliny, ktoré sú určené na to, aby zostali zasadené, boli zasadené alebo boli presadené; sú to vlastne rastliny s koreňmi vrátane
akváriových a vodných rastlín, bylinky s koreňmi + množiteľský materiál – všetky podliehajú pasovej povinnosti!
d) hľuzy, podcibulia, cibuľky, pakorene, korene, podpníky, stolóny;
e) výhonky, stonky, poplazy;
j) rastlinné pletivové kultúry vrátane bunkových kultúr, zárodočné plazmy, meristémové pletivá, chimerické klony, materiál pochádzajúci
z mikrorozmnožovania rastlín;
l) puky, očká, odrezky, vrúble, štepence.
+ ďalšie skupiny rastlín, plodov a osív

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Formát a údaje RP časť A Nariadenia 2017/2313
Formát a veľkosť nie sú určené.
Označenie rastlinného pasu
Na RP majú byť viditeľné a čitateľné tieto informácie:
 vľavo hore: vlajka EÚ (farebná alebo čiernobiela tlač)
 vpravo hore text: „Rastlinný pas / Plant Passport“
Legendy A,B,C,D – vysvetlivky:
 písmeno A: botanický názov / taxóny dotknutých druhov rastlín a voliteľne názov odrody
 písmeno B: národné registračné číslo oprávneného prevádzkovateľa (so spojovníkom)
 písmeno C: kód vysledovateľnosti rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov (prípadne
čiarový kód, QR kód) - určuje si oprávnený prevádzkovateľ, najvhodnejšie je označenie „dávkou“
lomítko rok, ktorá je definovaná druhom, odrodou a pôvodom (písmeno „C“ sa nemusí vyplniť
vtedy, ak je tovar určený na predaj konečným používateľom bez akejkoľvek ďalšej prípravy, pričom
neexistuje riziko týkajúce sa šírenia karanténnych škodcov)
 písmeno D: dvojpísmenový kód členského štátu, v ktorom je zaregistrovaný oprávnený
prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, alebo názov/kód tretej krajiny pôvodu
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzory rastlinných pasov
Údaje musia byť ohraničené čiarou alebo inak oddelené od ostatných údajov - orámovanie je najjednoduchší
spôsob odlíšenia ďalších údajov na náveske.

Rastlinný pas / Plant Passport

Rastlinný pas / Plant Passport

A Larix

A Larix

B SK – 1234

B SK – 1234

C 123456/2020

C 123456/2020

D SK

D SK

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Čo navyše musí obsahovať RP pre chránené zóny
časť B Nariadenia 2017/2313
Platí to isté ako pre časť A plus:
Vpravo hore text: „Rastlinný pas – CHZ / Plant Passport – PZ“
pod tento text sa uvedie: Vedecký názov karanténneho škodcu CHZ alebo
EPPO kódy týchto škodcov podľa Prílohy III Nariadenia 2019/2072
RP musia byť označené aj rastliny určené konečnému používateľovi !

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzor rastlinného pasu do chránených zón
a v rámci chránených zón
Rastlinný pas - CHZ / Plant Passport - PZ
Erwinia amylovora alebo ERWIAM

A Amelanchier
B SK – 4321

C 888888/2020
D SK

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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RP pre chránené zóny – legislatíva
PRÍLOHA III Nariadenia 2019/2072
Zoznam chránených zón, karanténnych škodcov chránenej zóny s príslušnými kódmi
Erwinia amylovora

ERWIAM

Krajiny (aj SR)

PRÍLOHA X Nariadenia 2019/2072
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do
chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať a zodpovedajúce osobitné požiadavky
na chránené zóny
Druh rastliny

Znak KN

Osobitné požiadavky (ŠO)

Krajiny

 PRÍLOHA XIV Nariadenia 2019/2072
Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých
chránených zón a premiestňovanie v rámci nich vyžaduje RP s označením „CHRÁNENÁ ZÓNA“(iba
zoznam)

www.uksup.sk

19. 5. 2022

10

Slovensko - chránená zóna pre Erwinia amylovora
Uvedené druhy drevín musia byť pre Slovensko sprevádzané RP s označením
chránená zóna vrátane tých, ktoré boli vyrobené v SR
Rastliny a živý peľ na opeľovanie, okrem
plodov a semien:

• Eriobotrya - mišpuľník

• Amelanchier - muchovník

• Mespilus - mišpuľa

• Chaenomeles - dulovec
• Cotoneaster - skalník

• Crataegus - hloh
• Cydonia - dula

www.uksup.sk

• Malus - jabloň
• Photinia davidiana
• Pyracantha - hlohyňa

• Pyrus - hruška
• Sorbus - jarabina

19. 5. 2022
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Chránená zóna pre spálu jadrovín v SR (2022)
na dobu neurčitú
Slovensko (okrem okresu
Dunajská Streda, a obcí Hronovce a
Hronské Kľačany v okrese Levice,
Dvory nad Žitavou v okrese Nové
Zámky, Málinec v okrese Poltár,
Valice, Jesenské a Rimavská
Sobota v okrese Rimavská
Sobota, Hrhov v okrese Rožňava,
Veľké Ripňany v okrese Topoľčany,
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše a Zatín v okrese Trebišov)

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Pripojenie RP
k obchodným dokladom (dodací list, faktúra)
RP možno vydávať na sprievodné doklady (dodacie listy) po vzájomnej dohode výrobcu a predajne/záhradného
centra, ktoré predáva priamo konečnému spotrebiteľovi.
Upozornenie !!! Ak predajňa/záhradné centrum predá rastliny, ktorých RP je uvedený iba v obchodných
dokladoch, podnikateľovi s IČO, musí k rastlinám, rastlinným produktom pripojiť vlastný RP, ktorý spĺňa všetky
požiadavky vrátane dôslednej vysledovateľnosti. Takýto subjekt musí byť zároveň oprávnený prevádzkovateľ na
vydávanie RP.
RP možno vydávať na sprievodné doklady (dodacie listy) v procese od výrobcu priamo na miesto výsadby, teda
podnikateľ s IČO predáva podnikateľovi s IČO bez akéhokoľvek sprostredkovania.
Príklady priamej výsadby:
 mesto vysádza mestskú zeleň;
 výsadba popri cestách a diaľniciach;
 z lesnej škôlky priama výsadba lesov;
 priesady zeleniny od výrobcu priamo na pole;
 realizácia okrasných záhrad (súkromných, firemných a pod.);
 trávové koberce.
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzory rastlinných pasov (1)
Nemecko

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzory rastlinných pasov (2)

Maďarsko

Nemecko

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzory rastlinných pasov (3)
Česko
príjemca

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzory rastlinných pasov (4)

Holandsko

Slovensko

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzory rastlinných pasov (5)

Slovensko

Česko

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vzory rastlinných pasov (6)
Slovensko – „porušenie“

ľaliovité

www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Kedy nemožno využiť obchodné doklady s RP
 Pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety určené pre chránené zóny
 Pre rastliny, dreviny, množiteľský materiál a osivá, ktoré musia byť označené osivárskou náveskou
 Pre rastliny, na ktorých musí byť uvedený kód vysledovateľnosti (Nariadenie 2020/1770 – platí od
31.12.2021):
Citrus - citrónovník
Coffea – kávovník
Lavandula dentata – levanduľa zúbkatá
Nerium oleander – oleander obyčajný
Olea europea – oliva európska
Polygala myrifolia – horčinka nádherná
Prunus dulcis – mandľa obyčajná
Solanum tuberosum – sadivové zemiaky
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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RP sa nevyžaduje v dvoch nasledovných prípadoch:
Prvá výnimka: na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov (maloobchod,
kvetinárstvo, tržnica a pod.)

Táto výnimka sa nevzťahuje:
Pri predaji prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku (internetový predaj, predaj cez
katalóg, po telefonickej alebo e-mailovej objednávke a pod.).

Pre rastliny, na ktoré sa vyžaduje RP pre chránenú zónu.
Druhá výnimka: na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov
v rámci priestorov a medzi priestormi jedného registrovaného prevádzkovateľa, ktoré sa
nachádzajú navzájom v tesnej blízkosti (túto vzdialenosť v SR nestanovujeme).
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o premiestňovaní rastlín medzi prevádzkami.
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Pripojenie RP pri internetovom predaji
1. Predaj vlastných rastlín – rastliny označiť vlastným RP

 RP pripojiť na rastlinu
 alebo na dodací list alebo faktúru.
2. Predaj rastlín nakúpených od dodávateľa/výrobcu:
 Ak sú rastlinným pasom označené jednotlivé rastliny – predaj zákazníkovi s pôvodným RP,
nič iné netreba dopĺňať.

 Ak rastliny nie sú označené jednotlivo a musia sa deliť obchodné jednotky – vystaviť
vlastný RP, v tomto prípade je povinnosť požiadať o udelenie oprávnenia vydávať RP a viesť
evidenciu o vydaných RP. Pri vydávaní RP pre chránené zóny – tieto musia spĺňať
legislatívne požiadavky.
www.uksup.sk

19. 5. 2022

22

Nahradenie rastlinné pasu – pripojenie nového RP
Pojem náhradný rastlinný pas neexistuje, vždy sa vystavuje nový RP.
Kedy nahradiť RP ?
 Pri delení obchodných jednotiek, pri ktorých bol vydaný pôvodný RP.
Príklad:
RP na rastlinách, ktoré sú nakúpené, je priložený iba jeden RP (napr. RP na jednom vozíku,
sadbovači...). Túto obchodnú jednotku je potrebné rozdeliť na čiastkové jednotky. V tomto
prípade sa vystaví nový (vlastný) RP, ktorý musí obsahovať všetky požiadavky na RP.

Ak sa vystaví nový RP pre chránenú zónu, tak pod písmeno D sa uvedie registračné číslo
príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydal pôvodný rastlinný pas.
Evidencia RP sa vedie minimálne 3 roky - v elektronickej podobe alebo v papierovej forme
dodacích listov, faktúr a samotných RP.
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Založenie (rozšírenie) škôlky a akéhokoľvek druhu priesad vonku
Bod
2

Clavibacter
sepedonicus

Synchytrium
endobioticum

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety
Rastliny na výsadbu s
koreňmi, pestované vonku
5 rokov neboli na pozemku
pestované zemiaky, rajčiaky
a repa obyčajná

12 rokov neboli na pozemku
pestované zemiaky

Legislatívne požiadavky
Úradné potvrdenie, že miesto výroby je bez výskytu
Clavibacter sepedonicus a Synchytrium endobioticum.

alebo

v prípade pestovania zemiakov, rajčiakov
a repy obyčajnej odber vzoriek rastlín alebo
hľúz v poslednom roku pestovania pred
založením výsadby bezplatne (ťažko
realizovateľné).

alebo

vzorkovanie pôdy pred založením výsadby
na náklady pestovateľa

Termín kontroly: pred založením výsadby.
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Vybrané cibuľoviny zelenín a okrasných rastlín a jahôd – založenie
porastu – ako bod 2 vyššie plus bod 14
Bod

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Legislatívne požiadavky

14

Rastliny Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. a Fragaria
L. na výsadbu s koreňmi, pestované vonku
a
cibuľky, hľuzy a pakorene Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn.
ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. a Tulipa L. pestované vonku, okrem
rastlín, cibuliek, hľúz a pakoreňov určených na vysadenie v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. a) alebo
c) smernice Rady 2007/33/ES

Musí existovať dôkaz, že ustanovenia
právnych predpisov Únie na boj proti
Globodera pallida a Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens
boli dodržané.

Pred založením porastu pestovaného vonku na vypestovanie množiteľského materiálu (priesad a cibuliek)
menovaných druhov rastlín alebo cibuľovín:
- vzorkovanie pôdy na náklady pestovateľa podľa NV SR č. 507/2009 o opatreniach proti šíreniu rakovinovca
zemiakového a háďatka zemiakového.
Netýka sa to priesad, ktoré:
- sú vypestované a určené na výsadbu na tom istom mieste pestovania nachádzajúcom sa vo vymedzenej oblasti alebo
- podliehajú opatreniam na zamedzenie šírenia háďatka zemiakového (napr. odstránenie pôdy vymývaním).
Termín kontroly: pred založením výsadby.
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Povinnosti registrovaných profesionálnych prevádzkovateľov,
ktorým bolo udelené oprávnenie vydávať RP
1. Preskúmania na účely vydania RP a vedenie záznamov o vykonaných preskúmaniach (kontroly zdravotného
stavu).
2. Plnenie požiadaviek na obsah, formát a pripojenie RP.
3. Vedenie záznamov, ktoré zabezpečia vysledovateľnosť.
4. Stanovenie a sledovanie kritických bodov pri výrobe/pestovaní a vedenie záznamov o tejto činnosti.

5. Zavedenie účinného plánu, podľa ktorého sa bude postupovať v prípade zistenia škodcov v zmysle
rastlinolekárskej legislatívy – od januára 2021.

Podrobnosti sú uvedené v Metodickom pokyne ÚKSÚP č. 9/2021, ktorý je zverejnený
na stránke ÚKSÚP.
www.uksup.sk

19. 5. 2022

26

Kritické prvky výrobného procesu
1. Kritické prvky výrobného procesu, z ktorých evidencie musí byť zrejmé:
• druh, prípadne odroda,
• doklad o pôvode (číslo rastlinného pasu a pod.),
• krajina pôvodu,
• označenie parcely (číslo LPIS, skleník a pod.),
• rok výsadby,
• počet kusov, prípadne výmera v ha,
• prípadne štepenie druhov, ktoré sa takýmto spôsobom rozmnožujú (kritickým je spájanie 2 rastlín
s rôznym pôvodom);
Všetky vyššie uvedené údaje postačuje viesť vo forme uchovávania dodacích listov (faktúr) nakúpenej,
vyrobenej a predanej produkcie, na ktoré treba jednoduchým spôsobom uviesť miesto vysadenia vo
vlastnej prevádzke a údaje z rastlinných pasov (napr. 1 ks rastlinného pasu z každej dávky alebo jeho
kópia alebo opísané údaje z neho na príslušný dodací list), čím sa splnia aj podmienky zabezpečenia
vysledovateľnosti.
www.uksup.sk

19. 5. 2022

Evidencia nakúpených rastlín

www.uksup.sk
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Jednoduchá evidencia výsadieb na dodacích listoch

Skleník č. 2 – 10.5.2022

Skleník „nový“ – 9.5.2022
Plocha 45 – 11.5.2022
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Evidencia kontroly zdravotného stavu
• 2. Viesť evidenciu kontroly zdravotného stavu, na ktorú má udelené oprávnenie podľa platnej
legislatívy, a vykonávať kontroly určeným spôsobom vo vzťahu ku karanténnym škodlivým
organizmom a regulovaným nekaranténnym škodlivým organizmom pre okrasné rastliny tých
druhov, pre ktoré sú v prílohách príslušných predpisov ustanovené požiadavky. Z evidencie
zdravotného stavu musí byť možné identifikovať minimálne tieto údaje:
• meno osoby, ktorá kontrolu vykonala,
• dátum kontroly,
• miesto kontroly
• rastlinný druh,
• prípadne vzorkovanie a testovanie a k tomu príslušné doklady.
Vzor je zverejnený na stránke https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy.
Manuály na kontrolu škodlivých organizmov:
• Výroba - okrasné rastliny, okrasné dreviny, ovocné dreviny, priesady zeleniny, byliny a
skleníkové rastliny, cibule a hľuzy, osivá - verzia aktualizovaná k 15.1.2022
• Výroba - množiteľský materiál a výpestky lesných drevín
www.uksup.sk

19. 5. 2022
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Evidencia kontroly zdravotného stavu vykonávaná
oprávneným prevádzkovateľom
František Veselý
SNP 10, 833 47 Bratislava
Medzijarky 8, 055 52 Medzilaborce
12345678
9876
Mária Nováková

5.5.2022

Skleník č. 2

5.5.2022

Skleník č. 2

Tobacco ringspot
virus
Amauromyza
Dahlia
maculosa

Iris

škôlka 12

matečnica 1
všetky porasty
www.uksup.sk

všetky

Ing. Jana Kocajová
0918491082
jana.kocajova@uksup.sk

Bez zistení

-

podozrenie

ÁNO

Inšpektor

-

-

Mária Nováková

Amauromyza
„
maculosa - privolaný fytoinšpektor - negatívne

insekticídne ošetrenie
spálenie – 1.6.2022
19. 5. 2022
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Oznamovacia povinnosť KŠO
Týka sa:
• karanténnych škodcov Únie (príloha II VNK 2019/2072, prioritní škodcovia sú
podmnožinou danej prílohy)
• škodlivých organizmov, na ktoré sa vzťahujú osobitné vykonávacie rozhodnutia Komisie a
• karanténnych škodcov chránenej zóny.
Oznámenie regionálnemu inšpektorovi
vzorkovania
diagnostika (zdarma)

kontrola regionálnym inšpektorom vrátane
opatrenia

Regulované nekaranténne škodlivé organizmy môže vzorkovať registrovaný subjekt

www.uksup.sk

19. 5. 2022

Evidencia kontroly zdravotného stavu

www.uksup.sk
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Plán, podľa ktorého by sa postupovalo v prípade každého podozrenia na
výskyt škodcov alebo v prípade zistení výskytu škodcov (1)
3. Vypracovať plán, podľa ktorého by sa postupovalo v prípade každého podozrenia na výskyt
škodcov alebo v prípade zistení výskytu škodcov. Obsahom plánu je najmä:
• pravidelná kontrola príznakov výskytu predmetných škodlivých organizmov;
• vzorkovanie rastlín v prípade podozrenia (spozorovania príznakov napadnutia škodlivými
organizmami);
• zabezpečenie laboratórneho rozboru odobratých vzoriek;
• izolácia vzorkovaných podozrivých rastlín;
• v prípade pozitívneho výsledku laboratórneho rozboru okamžité informovanie ÚKSÚP
akýmkoľvek spôsobom, najlepšie e-mailom na adresu ochrana@uksup.sk;
• komunikácia s ÚKSÚP za účelom okamžitého vykonania vhodných preventívnych opatrení;
• umožnenie kontroly a vzorkovania rastlinolekárskymi inšpektormi ÚKSÚP;
• kontaktovanie písomnou formou, najlepšie e-mailom, všetkých dotknutých odberateľov
rastlín pozitívnej dávky a stiahnutie všetkých týchto rastlín z trhu;
www.uksup.sk
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Plán, podľa ktorého by sa postupovalo v prípade každého podozrenia na
výskyt škodcov alebo v prípade zistení výskytu škodcov (2)
3. Vypracovať plán (pokračovanie):
• poskytnutie na žiadosť odberateľom a verejnosti, ktorá dané rastliny zakúpila, všetky
informácie, ktoré sú pre nich relevantné a slúžia na eradikáciu škodlivého organizmu,
prípadne zamedzenie šírenia;
• dohľadanie pôvodu napadnutej dávky rastlín a informovanie ÚKSÚP o zistených
skutočnostiach;
• do vydania rastlinolekárskych opatrení nariadených ÚKSÚP zabezpečiť izoláciu všetkých
rastlín predmetnej dávky a rastlín, z ktorých daná dávka pochádzala a rastlín, ktoré vznikli
ďalším rozmnožovaním danej dávky;
• vykonanie nariadených rastlinolekárskych opatrení nariadených ÚKSÚP;
• dôrazné vyžadovanie rastlinných pasov pri ďalších dodávkach akýchkoľvek druhov rastlín
od dodávateľa predmetnej pozitívnej dávky rastlín.
Vzor plánu je zverejnený na stránke https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy.
www.uksup.sk
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Plán, podľa ktorého by sa postupovalo v prípade každého podozrenia na
výskyt škodcov alebo v prípade zistení výskytu škodcov (1)
• III. Prijatie predbežných opatrení, ktorých cieľom je zabrániť usídleniu a šíreniu daného
škodcu – TERMÍN IHNEĎ
a) spôsob a postup pre preventívne ošetrenie dotknutých komodít, ak je také ošetrenie potrebné
a uskutočniteľné/vykonateľné;
• V prípade možného preventívneho chemického ošetrenia okamžité ošetrenie autorizovanými
prípravkami na ochranu rastlín.

b) postup likvidácie predmetného
a uskutočniteľný/vykonateľný;

ŠO

na

dotknutých

komoditách,

ak

je

dostupný

• Likvidácia celých jedincov napadnutej populácie a ich spálenie. V prípade možného iného
spôsobu ochrany vykonanie hlbokého rezu po zdravé pletivá a spálenie celých príznakových
a časti bezpríznakových častí rastlín.
www.uksup.sk
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Plán, podľa ktorého by sa postupovalo v prípade každého podozrenia na
výskyt škodcov alebo v prípade zistení výskytu škodcov (2)
c) izolácia - umiestnenie napadnutých komodít alebo komodít podozrivých z napadnutia do karanténnej
izolácie alebo ich oddelené umiestnenie od ostatných komodít, ktoré by mohol dotknutý ŠO napadnúť;
• Umiestnenie podozrivých rastlín do miestnosti č. XY.
d) dezinfekcia - postup pre dezinfekciu zariadenia, náradia a ďalších predmetov, alebo iný
spôsob/spôsoby likvidácie predmetného ŠO.

• Použité mechanizačné prostriedky, náradie, prípadne obuv sa musia dôkladne očistiť a pred
ďalším použitím umyť vodou, a to na mieste, z ktorého nemôže dôjsť k rozširovaniu dotknutého
škodlivého organizmu, a ďalej dezinfikovať dezinfekčným prostriedkom (namočiť do
hydroxidu sodného, prípravku Savo, čpavkovej vody 24 % alebo do Persterilu na dobu 60
minút) alebo horúcou vodou s teplotou 80°C po dobu 15 minút.
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Kontroly po dovoze
• VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/66 zo 16. januára 2019 o pravidlách
týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme vykonávania úradných kontrol
rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel
Únie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar v
znení:
• VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/887 z 26. júna 2020, ktorým sa
mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/66, pokiaľ ide o kontroly rastlín na výsadbu po
dovoze
Článok 1 ods. 4 – Okrem kontrol uvedených v odsekoch 1 až 3 príslušné orgány vykonávajú
fyzické kontroly rastlín na výsadbu – s výnimkou semien a vrátane hľúz, cibuliek a
pakoreňov, ktoré boli do Únie zavedené v dormantnom štádiu. Príslušné orgány
vykonávajú tieto kontroly počas prvého vegetačného obdobia po dovoze na niektorých z
týchto rastlín určených na základe plánu kontroly uvedeného v odseku 5.
www.uksup.sk

19. 5. 2022

38

„Veľká“ novela Nariadenia 2072 pod číslom
2021/2285 od 11.4.2022
pribudli zoznamy ŠO!
Zmeny pre RNKŠ v menšom rozsahu (lesné škôlky)
P. ramorum, C. parasitica ........................
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Ďakujem za pozornosť
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