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Opatrenie na obmedzenie rozširovania vírusu mozaiky pepina (Pepino 
mosaic virus) na území Slovenskej republiky

Č. j.:   1017/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 
Pepino  mosaic  virus.  Tieto  opatrenia  boli  nariadené  Európskou  Komisiou  pre  územie 
Európskeho spoločenstva Rozhodnutím č. 2004/200/ES z 27. februára 2004 a sú záväzné pre 
fyzické a právnické osoby podľa § 3 ods. 1 zákona.

Článok 1
Vyhlásené opatrenia

1. Zavlečenie a rozširovanie osiva rajčiaka jedlého  Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten 
ex Farw. (ďalej iba „rajčiak“) zamoreného  Pepino mosaic virus je na území Slovenskej 
republiky zakázané.

2. Osivo rajčiaka dovážané do Slovenskej republiky z tretích krajín podlieha pri vstupe na 
územie Slovenskej republiky rastlinolekárskej kontrole podľa § 4 zákona na prítomnosť 
Pepino mosaic virus. Osivo musí byť sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením (ďalej 
len  „fytocertifikát“)  podľa  §  7  zákona  potvrdzujúcim,  že  bolo  ošetrené  vhodnou 
kyselinoextrakčou metódou, a:
a) pochádza z územia, kde sa nevyskytuje Pepino mosaic virus, alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa nezistili  žiadne príznaky vírusu  Pepino mosaic 

počas trvania celého vegetačného obdobia, alebo
c) bolo podrobené úradnému testovaniu reprezentatívnej vzorky na Pepino mosaic virus 

a pri použití vhodných metód, a pri tomto testovaní nebol zistený Pepino mosaic virus.

3. Osivo rajčiaka pôvodom z členských štátov môže byť premiestňované na území členských 
štátov, pokiaľ bolo ošetrené vhodnou kyselinoextrakčnou metódou, a:
a) pochádza z územia, kde sa nevyskytuje Pepino mosaic virus, alebo
b) na rastlinách  v mieste  pestovania  sa  nezistili  žiadne príznaky  Pepino mosaic  virus 

počas trvania celého vegetačného obdobia, alebo
c) bolo podrobené úradnému testovaniu reprezentatívnej vzorky na Pepino mosaic virus 

a pri použití vhodných metód, a pri tomto testovaní nebol zistený Pepino mosaic virus.
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Článok 2
Prieskum výskytu Pepino mosaic virus

Kontrolný  ústav  vykonáva  každoročne  prieskum výskytu  Pepino  mosaic  virus v miestach 
produkcie rastlín rajčiaka určených na pestovanie a v miestach produkcie plodov rajčiaka.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Opatrenia ustanovené v článku 1 odstavec 3 sa nevzťahujú na premiestňovanie osiva rajčiaka 
určeného  na  predaj  konečnému spotrebiteľovi  pre  použitie  k nevýrobným a neobchodným 
účelom za predpokladu, že balenie alebo označenie osiva jednoznačne zodpovedá účelu jeho 
použitia k nevýrobným a neobchodným účelom.

Článok 4
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.
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