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Opatrenie na obmedzenie rozširovania Thrips palmi Karny na území 
Slovenskej republiky

Č. j.:   1018/OOR/2006

Ústredný  kontrolný  a  skúšobný  ústav  poľnohospodársky  (ďalej  len  „kontrolný  ústav“) 
vyhlasuje v zmysle § 25 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/2005 Z. 
z.  o rastlinolekárskej  starostlivosti  (ďalej  len  „zákon“)  a na  základe  výsledkov  prieskumu 
vykonávaného  kontrolným  ústavom  v roku  2005  nasledovné  opatrenia  proti  rozširovaniu 
Thrips  palmi Karny.  Tieto  opatrenia  boli  nariadené  Európskou  Komisiou  pre  územie 
Európskeho spoločenstva Rozhodnutím č. 1998/109/ES z 2. februára 1998 a sú záväzné pre 
fyzické a právnické osoby podľa § 3 ods. 1 zákona.

Článok 1
Vyhlásené opatrenia

1. Rezané  kvety  orchideí  (Orchideaceae)  pôvodom  z Thajska,  dovážané  na  územie 
Slovenskej republiky, musia byť buď:

a) vypestované na mieste produkcie, o ktorom sa zistilo, že je bez výskytu Thrips 
palmi  Karny na základe úradných kontrol  vykonávaných prinajmenšom raz 
mesačne počas troch mesiacov pred uskutočnením vývozu, alebo

b) celá  zásielka  musí  byť  bezprostredne  pred  vývozom  vhodným  spôsobom 
fumigovaná tak, aby bolo zaistené že je bez výskytu Trysanoptera.

2. Rezané  kvety  orchideí  (Orchideaceae)  uvedené  v odstavci  1  musia  byť  po  splnení 
požiadaviek uvedených v odstavci 1 sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením (ďalej len 
„fytocertifikát“), vydaným v Thajsku v súlade s § 7 zákona.

3. V časti  „Dodatkové  prehlásenie“  fytocertifikátu  musí  byť  uvedené,  či  bolo  uplatnené 
opatrenie podľa odstavca 1 písmena a) alebo podľa odstavca 1 písmena b), a pokiaľ bolo 
použité  opatrenie  podľa  odstavca  1  písmena b),  musí  byť  v časti  „Dezinsekčné  alebo 
dezinfekčné  ošetrenie“  upresnené,  aké  fumigačné  ošetrenie  bolo  pred  vývozom 
uskutočnené.

4. Rezané kvety  orchideí  (Orchideaceae)  uvedené  v odstavci  1  musia  byť  pri  dovoze  na 
územie  Európskeho Spoločenstva  prehliadnuté  príslušnými úradnými orgánmi v súlade 
s Nariadením vlády č. 199/2005 § 3, pri dovoze do Slovenskej Republiky a v súlade s § 7 
zákona.
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Článok 2
Kontrola dodržiavania opatrení

Dodržiavanie opatrení uvedených v článku 1 kontroluje kontrolný ústav podľa § 7 a § 25 
zákona.

Článok 3
Účinnosť

Opatrenia uvedené v článku 1 vstupujú do platnosti dňom 20. 6. 2006 a účinnosť nadobúdajú 
dňom zverejnenia. 

V Bratislave dňa: 15. 6. 2006 Ing. Anna VITÁRIUSOVÁ v. r.

Riaditeľka organizácie

 a vedúca služobného úradu


