
Opatrenie proti šíreniu pôvodcu hnedej hniloby zemiaka 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu. 

Č.j.:  349/ OOR/2007

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný 
ústav“)  vyhlasuje  podľa  § 25 písm. l)  zákona č.  193/2005 Z.z.  o rastlinolekárskej  starostlivosti 
(ďalej  len  „zákon“  )  a podľa  §  17  ods.  2  nariadenia  vlády  SR  č.  199/2005  Z.z.  o chranných 
opatreniach  proti  zavlečeniu  a rozširovaniu  organizmov  škodlivých  pre  rastliny  alebo  rastlinné 
produkty  (ďalej  len  „nariadenie  vlády“  )  opatrenie  proti  šíreniu  hnedej  hniloby  zemiaka 
Pseudomonas solanacearum (syn. Ralstonia solanacearum) (Smith) Smith dovozom nesadivových 
hľúz zemiakov (Solanum tuberosum L.) pôvodom z Egypta na územie Slovenskej republiky. Tieto 
opatrenia  boli  nariadené Európskou Komisiou Rozhodnutím č.  2004/4/ES zo dňa 22.  decembra 
2003  a  upravená  Rozhodnutím  č.  2004/836/ES  zo  dňa  6.  decembra  2004,  Rozhodnutím  č. 
2005/840/ES zo dňa 25. novembra 2005 a Rozhodnutím 2006/749/ES zo dňa 31. októbra 2006 a sú 
záväzné pre fyzické a právnické osoby podľa § 3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z.z..

Článok 1
Vyhlásenie opatrenia

Dovoz  nesadivových  hľúz  zemiakov  (Solanum  tuberosum L.)  pôvodom z Egypta  je  do 
Slovenskej republiky povolený pre obdobie dovozu hľúz zemiaka pre sezónu 2006/2007 v súlade 
s Rozhodnutím Európskej  Komisie  2004/4/ES, v znení  Rozhodnutí 2004/836/ES, 2005/840/ES a 
2006/749/ES iba z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka Pseudomonas solanacearum (syn. 
Ralstonia solanacearum) (Smith) Smith (ďalej len „pôvodca hnedej hniloby“) a za predpokladu, že 
sú dodržané opatrenia uvedené v prílohách 1, 2 a 3 tohoto opatrenia

Článok 2
Oblasti bez výskytu pôvodcu hnedej hniloby v Egypte

Nesadivové  zemiaky z Egypta  je  povolené  dovážať na  územie  Slovenskej  republiky iba 
z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka v Egypte (ďalej len „oblasti bez výskytu“) a musia 
byť vyprodukované na poliach,  ktoré sú podrobne identifikované.  Európska Komisia  (ďalej  len 
„EK“) overí, či boli tieto oblasti v Egypte úradne vymedzené pre obdobie dovozu zemiakov pre 
sezónu 2006/2007 v súlade s Medzinárodným štandardom FAO pre fytosanitárne opatrenie časť 4: 
Dohľad nad škodlivými organizmami – Požiadavky na zriaďovanie oblastí bez výskytu škodlivých 
organizmov, najmä s bodom 2.3 tohoto štandardu. Zoznam oblastí bez výskytu je v prílohe 3 tohoto 
opatrenia.

Článok 3
Informácie poskytované Komisii 

1) „kontrolný ústav“, odbor ochrany rastlín, Komisii do 30. augusta 2007 :

a) oznámi  informácie  o  množstve  zásielok  nesadivových  zemiakov  dovezených  v súlade 
s týmito  opatreniami  z Egypta  na  územie  Slovenskej  republiky za  obdobie  dovozu hľúz 
zemiakov v sezóne 2006/2007 ,

b) oznámi informácie  o  úradných prehliadkach zásielok podľa bodu 2.  prílohy č.  2  tohoto 
opatrenia,



c) zašle  kópie  všetkých  rastlinolekárskych  osvedčení  a  k nim  pripojených  dokladov, 
pripojených k zásielkam zemiakov dovezených z Egypta na územie Slovenskej republiky.

2) „kontrolný ústav“,  odbor ochrany rastlín,  oznamuje bezodkladne Komisii  jednotlivé prípady 
zistenia  podozrenia  z výskytu  hnedej  hniloby  alebo  potvrdenia  výskytu  hnedej  hniloby  pri 
dovoze  zemiakov z Egypta  na územie Slovenskej  republiky v súlade s ustanovením bodu 8. 
prílohy č. 2 tohoto opatrenia spolu s kópiami príslušných rastlinolekárskych osvedčení a k nim 
pripojených dokladov.

Článok 4
Záverečné ustanovenie

1) Ustanovenie článku 1 o dovoze zemiakov stráca platnosť, keď „kontrolný ústav“ odbor ochrany 
rastlín obdrží od Komisie informáciu, že bol v období dovozu zemiakov v sezóne 2006/2007 
potvrdený  šiesty  prípad  výskytu  pôvodcu  hnedej  hniloby  v partiach  zemiakov  pôvodom 
z Egypta, uvádzaných na trh Európskeho spoločenstva podľa rozhodnutia Komisie 2004/4/ES 
v znení Rozhodnutí 2004/836/ES, 2005/840/ES a 2006/749/ES a pokiaľ bolo zároveň zistené, že 
spôsob vymedzenia oblastí bez výskytu v Egypte alebo postupy úradného monitoringu (úradný 
prieskum) pôvodcu hnedej hniloby v Egypte nie sú dostatočné, aby zabránili riziku zavlečenia 
pôvodcu hnedej hniloby na území Európskeho spoločenstva.

2) Ukončenie platnosti ustanovení článku 1 tohoto opatrenia oznamuje „kontrolný ústav“, odbor 
ochrany rastlín, na www.uksup.sk 

Článok 5
Kontrola dodržiavania opatrení

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

Článok 6
Účinnosť

Opatrenia stanovené v článku 1 až 4  vstupujú do platnosti dňa  27.03.2007 a účinnosť nadobúdajú 
dňom zverejnenia na internetovej  stranke  www.uksup.sk 

V Bratislave, dňa   16.3. 2007

Ing. Anna Vitáriusová
riaditeľka organizácie
a vedúca služobného úradu

Prílohy:

Príloha č. 1 Požiadavky, ktoré musia spĺňať nesadivové hľuzy zemiakov  ( Solanum tuberosum L.) pôvodom 
z Egypta dovážané na územie Slovenskej republiky
Príloha  č.2  Rastlinolekárska  kontrola  zásielok  nesadivových  hľúz  zemiakov  (Solanum  tuberosum L.) 
pôvodom z Egypta dovážaných na územie Slovenskej republiky
Príloha č 3 Zoznam oblastí bez výskytu pôvodcu hnedej hniloby zemiaka v Egypte uznaných pre vývoz 
zemiakov z Egypta na územie Spoločenstva pre sezónu 2006/2007

http://www.uksup.sk/
http://www.uksup.sk/


Príloha č. 1  k  opatreniu č.j. 349/OOR/2007 

Požiadavky,  ktoré  musia  spĺňať  nesadivové  hľuzy  zemiakov   ( Solanum  tuberosum  L.) 
pôvodom z Egypta dovážané na územie Slovenskej republiky.

Okrem požiadaviek na zemiaky stanovených v častiach A a B príloh 1,2,4 k Nariadeniu vlády  SR 
č. 199/2005 Z.z. (Smernica 2000/29/ES) ,  s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v prílohe 4 časť 
A kapitola I bod 25.8 , sa musia dodržiavať nasledovné opatrenia:

1. Nesadivové  hľuzy  zemiaka  určené  pre  uvádzanie  na  trh  v Slovenskej  republike  musia  byť 
vypestované na poliach, nachádzajúcich sa v Egypte v úradne vymedzenej oblasti bez výskytu, 
stanovenej podľa článku 2 tohoto opatrenia. Identifikácia každej oblasti bez výskytu musí byť 
pre účely tohoto opatrenia stanovená pomocou buď zavedenej správnej jednotky, ktorá zahrňuje 
skupinu zavlažovacích jednotiek alebo pomocou zavlažovacích jednotiek a každá oblasť bez 
výskytu musí mať pridelený individuálný identifikačný kód.

2. Hľuzy zemiaka stanovené v bode 1. musia byť v Egypte:

a) pestované  z hľúz  zemiaka,  buď  priamo  pochádzajúcich  zo  Spoločenstva  alebo 
vypestovaných  v Egypte  z  porastu  vypestovaného  z hľúz  s priamym  pôvodom  zo 
Spoločenstva,  a to  v schválenej  oblasti  bez  výskytu,  vymedzenej  v súlade  s čl.  2  tohoto 
opatrenia; tieto hľuzy zemiaka musia byť bezprostredne pred výsadbou úradne testované na 
latentnú infekciu pôvodcu hnedej hniloby v súlade s diagnostickým postupom Európskeho 
spoločenstva, stanoveného v smernici 98/57/ES, a na základe tohoto testovania uznané bez 
výskytu pôvodcu hnedej hniloby

b) úradne kontrolované:

• prehliadkou  porastu  na  poli  počas  vegetačného  obdobia  na  príznaky  hnedej  hniloby 
zemiaka,  spôsobenej  pôvodcom  hnedej  hniloby,  a  pri  týchto  kontrolách  sa  musí 
preukázať, že nevykazujú príznaky hnedej hniloby, 

• vo vzorke 500 hľúz, odobratej z plochy piatich feddanov (2,02 hektara) alebo 200 hľúz 
z jedného feddanu (0,41 hektara) alebo jeho časti z menších plôch zemiakových polí, čo 
najkratšie  pred  ich  zberom,  vzorka  musí  byť  podrobená  laboratórnemu  testovaniu 
vrátane inkubačného testu a prehliadke rezu dužiny krájaných hľúz na príznaky hnedej 
hniloby zemiakov spôsobenej pôvodcom hnedej hniloby a musia byť na základe tohoto 
testovania resp. prehliadky uznané ako bez výskytu pôvodcu hnedej hiloby resp. bez 
príznakov hnedej hniloby 

c) dopravené  do  baliarní,  úradne  schválených  v Egypte  pre  manipuláciu,  iba  s hľuzami 
zemiaka oprávnenými na vývoz do Európskeho spoločenstva v období vývozu hľúz zemiaka 
2006/2007 a pri dodaní do takto oprávnených baliarní musia byť:

• sprevádzané dokladmi, pripojenými ku každému nákladu nákladného vozidla na poli, 
kde  boli  pozbierané,  ktoré  uvádzajú  pôvod nákladu  vrátane  identifikácie  oblasti  bez 
výskytu vymedzenej podľa bodu 1. Tieto doklady musia byť uchovávané v baliarni až 
do ukončenia obdobia vývozu;

• hľuzy na reze dužinou úradne prehliadnuté na príznaky napadnutia pôvodcom hnedej 
hniloby zemiakov a  tieto  prehliadky musia  preukázať,  že  vzorky nevykazujú  takéto 
príznaky;  a to  v rozsahu  prehliadky  40  prehliadnutých  hľúz  z 10% vriec  (pre  vrecia 
s hmotnosťou 70kg alebo rovnocenné) prípadne 40 prehliadnutých hľúz na vak z 50% 
vakov (pre vaky o hmotnosti 1 alebo 1,5 tony); 

• úradne  sledované  od  okamihu  ich  dopravenia  do  baliarne  až  po  zabalenie  do  vriec 



označených v súlade s písm.  j);

d) po zabalení vriec v baliarni úradne vzorkované a prehliadnuté na príznaky výskytu hnedej 
hniloby zemiaka spôsobenej pôvodcom hnedej hniloby a touto kontrolou sa musí preukázať, 
že  nevykazujú  takéto  príznaky;  a to  v rozsahu  prehliadky  30  hľúz  z každého  vreca  pri 
vzorkovaní 2% vriec z každej zásielky;

e) bezprostredne pred vývozom do Európskeho spoločenstva úradne skonrolované v prístave 
odoslania; a to prehliadkou rezu dužinou 400 hľúz odobratých najmenej z desiatich vriec 
z každej oblasti  bez výskytu,  v ktorej boli  hľuzy tejto zásielky vypestované,  na príznaky 
napadnutia hnedou hnilobou; 

a) úradne testované na výskyt  latentnej  infekcie  vo vzorkách odobratých z každej  zásielky; 
počas  celého  obdobia  vývozu  musí  byť  odobratá  jedna  vzorka  z každej  zavlažovacej 
jednotky alebo správnej jednotky zastúpených v zásielke, vždy však musí byť odobratých 
najmenej päť vzoriek a podrobených testovaniu podľa diagnostického postupu Európskeho 
spoločenstva  uvedeného  v smernici  Rady  č.  98/57/ES,  a pri  tomto  testovaní  sa  musí 
preukázať, že sú bez pôvodcu hnedej hniloby;

b) úradne pozastavené v rámci ich prípravy na vývoz do Európskeho spoločenstva z príslušnej 
zavlažovacej jednotky, ak bolo kontrolou a/alebo testovaním podľa písmena b), c), d), e) a f) 
zistené podozrenie z výskytu hnedej hniloby a to až do vyvrátenia tohoto podozrenia. Okolo 
príslušnej  zavlažovacej  jednotky  musí  byť  s ohľadom  na  zistenie  podozrenia  z výskytu 
pôvodcu  hnedej  hniloby   vymedzená  nárazníková  zóna,  pokiaľ  neexistuje  prirodzená 
prírodná prekážka (napr. púšť). Z príslušnej nárazníkovej zóny nesmie byť povolený žiadny 
vývoz až do vyvrátenia podozrenia z výskytu pôvodcu hnedej hniloby. Rozsah nárazníkovej 
zóny musí brať do úvahu riziko ďalšieho šírenia pôvodcu hnedej hniloby z tejto schválenej 
oblasti  bez  výskytu.  Informácie  o identifikácii  príslušnej  zavlažovacej  jednotky 
a nárazníkovej  zóny okolo nej  pomocou ich individuálnych  číselných kódov,  musia  byť 
okamžite  sprístupnené  Komisii,  rovnako  aj  konečné  výsledky  overovania  podozrenia 
výskytu;

c) pozbierať,  manipulovať  a naplniť  vrecia  oddelene,  vrátane  oddeleného  použitia 
mechanizácie, kde je to možné, pre jednotlivé zavlažovacie jednotky, vždy však oddelene 
pre jednotlivé oblasti bez výskytu stanovené podľa bodu 1;

d) pripravené  v partiách,  z ktorých  každá  sa  musí  skladať  výlučne  z hľúz,  pozbieraných 
v jednej oblasti bez výskytu stanovenej podľa bodu 1;

e) zreteľne označené na každom zapečatenom vreci,  pod kontrolou príslušných egyptských 
úradov neodstraniteľným vyznačením príslušného čísla partie hľúz zemiakov a príslušného 
úradného číselného kódu, uvedeného pre príslušnú oblasť bez výskytu na zozname oblastí 
bez výskytu, zostaveného v súlade s článkom 2 tohoto opatrenia;

f) sprevádzané  úradným rastlinolekárskym  osvedčením v súlade  s  §7  zákona,  v ktorom  sa 
uvádza:

• v kolónke „Rozlišovacie znaky“ číslo (číslá) partie (partií) hľúz zemiakov,
• v kolónke „Dodatočné vyhlásenie“:

 úradný  číselný  kód  príslušnej  oblasti  bez  výskytu,  spomenuté  v predchádzajúcej 
odrážke,

 číslo partie, z ktorej bola odobratá vzorka pre účely uvedené v písm. f),
 písomné úradné prehlásenie, že bolo vykonané testovanie podľa písm. f);

g) vyvezené úradne registrovaným vývozcom, ktorého meno alebo obchodný názov musí byť 
vyznačený  na  každej  zásielke.  Zoznam  úradne  registrovaných  vývozcov,  stanovených 
príslušnými  egyptskými  úradmi,  zverejňuje  „kontrolný  ústav“  odbor  ochrany  rastlín  na 
www.uksup.sk  

http://www.uksup.sk/


Príloha č. 2  k  opatreniu č.j. 349/OOR/2007 

Rastlinolekárska  kontrola  zásielok  nesadivových  hľúz  zemiakov  (Solanum  tuberosum L.) 
pôvodom z Egypta dovážaných na územie Slovenskej republiky.

1) Pre zásielku zemiakov pôvodom z Egypta nie je na území Slovenskej republiky určená žiadna 
hraničná inšpekčná stanica pre vykonanie jej dovoznej rastlinolekárskej kontroly podľa § 11 
nariadenia vlády. Ak však bola na územie Slovenskej republiky táto zásielka poukázaná podľa 
§13  nariadenia  vlády  úradným  orgánom  členského  štátu  Európskej  únie  zodpovedným  za 
vykonanie dovoznej rastlinolekárskej kontroly, je možné vykonať celú alebo čiastočnú kontrolu 
zdravotného  stavu  zásielky  v mieste  jej  určenia  alebo  blízko  tohoto  miesta,  pokiaľ  budú 
dodržané ustanovenia § 13 a opatrenia stanovené v bodoch 2. až 10. tejto prílohy

2) Kontrola zdravotného stavu hľúz zemiakov v zásielke uvedenej v bode 1. s ohľadom na zistenie 
výskytu pôvodcu hnedej hniloby sa vykoná prehliadkou krájaných hľúz vo vzorke aspoň 200 
hľúz,  odobratej  z každej  partie  v zásielke  alebo  pokiaľ  hmotnosť  partie  presahuje  25  ton, 
z každých započatých 25 ton v takejto partii. 

3) Každá  partia  kontrolovanej  zásielky  musí  zostať  pod  úradnou  kontrolou  (dohľadom 
„kontrolného ústavu“) a nesmie byť uvedená na trh, ani použitá vlastníkom tejto partie, pokiaľ 
nie  je  spoľahlivo  zistené,  že  pri  tejto  kontrole  zdravotného  stavu  nebol  zistený  výskyt  ani 
podozrenie z výskytu pôvodcu hnedej hniloby. Pokiaľ sa zistia pri kontrole zdravotného stavu 
partie  hľúz  zemiakov  príznaky  prítomnosti  pôvodcu  hnedej  hniloby,  musia  byť  všetky 
zostávajúce  partie  príslušnej  zásielky  aj  partie  ostatných  zásielok  pochádzjúcich  z tej  istej 
oblasti bez výskytu podrobené úradnej kontrole až do doby, kedy je prítomnosť pôvodcu hnedej 
hniloby v príslušnej zásielke potvrdená alebo vyvrátená.

4) Ak  sa  pri  kontrole  zdravotného  stavu  vykonanej  podľa  bodu  2.  zistí  podozrenie  z výskytu 
pôvodcu hnedej hniloby na základe prítomnosti príznakov pôvodcu hnedej hniloby, musí byť za 
účelom  potvrdenia  výskytu  pôvodcu  hnedej  hniloby  alebo  vyvrátenia  podozrenia  príslušná 
partia  podrobená  testovaniu  podľa  diagnostického  postupu  Európskeho  spoločenstva 
stanoveného v smernici Rady 98/57/ES. 

5) Ak je  prítomnosť pôvodcu hnedej  hniloby potvrdená,  musí  byť partia,  z ktorej  bola vzorka 
odobratá:

a) vrátená do krajiny pôvodu alebo spätne vyvezená do tretej krajiny alebo

b) zničená

a všetky zostávajúce partie v zásielke z tej istej oblasti musia byť preskúšané podľa bodu 6

6) Okrem kontroly  zdravotného  stavu  vykonávanej  podľa  bodu  2.  musia  byť  vzorky  z každej 
oblasti  bez  výskytu,  vymedzenej  podľa  bodu  1.  prílohy  č.  1.  tohoto  opatrenia,  podrobené 
testovaniu  na  latentnú  infekciu  pôvodcu  hnedej  hniloby  podľa  diagnostického  postupu 
Európskeho spoločenstva stanoveného v smernici Rady 98/57/ES. V priebehu obdobia vývozu 
hľúz zemiakov musí byť aspoň z každej správnej jednotky alebo zavlažovacej jednotky z každej 
oblasti bez výskytu, vymedzenej podľa bodu 1 prílohy č. 1 tohoto opatrenia, odobratá najmenej 
jedna vzorka veľkosti 200 hľúz z jednej partie. Vzorka vybratá pre toto testovanie na latentnú 
infekciu musí byť tiež podrobená kontrole krájaných hľúz zemiakov podľa bodu 2. Z každej 
testovanej  vzorky  s potvrdeným  výskytom  pôvodcu  hnedej  hniloby  sa  uchová  a vhodným 
spôsobom konzervuje každá zostávajúca suspenzia získaná pri testovaní tejto vzorky.



7) Každá  partia,  z ktorej  sa  vzorky  odoberú  podľa  bodu  6,  musí  zostať  pod  dohľadom 
rastlinolekárskej  správy  (úradnej  kontroly  „KONTROLNÝ  ÚSTAV“  OOR)  a nesmie  byť 
uvedená na trh ani použitá vlastníkom tejto partie, pokiaľ nie je spoľahlivo zistené, že pri tomto 
testovaní a kontrole nebol zistený výskyt ani podozrenie z výskytu pôvodcu hnedej hniloby. Ak 
je prítomnosť pôvodcu hnedej hniloby pri testovaní podľa bodu 6 potvrdená, musí byť partia, 
z ktorej bola vzorka odobratá:

a) vrátená do krajiny pôvodu alebo spätne vyvezená do tretej krajiny alebo

b) zničená.

8) „kontrolný  ústav“  odbor  ochrany  rastlín  oznámi  bezodkladne  Komisii  a úradnému  orgánu 
zodpovednému  za  rastlinolekársku  starostlivosť  v Egypte  každé  zistenie  výskytu  alebo 
podozrenia  z výskytu  pôvodcu  hnedej  hniloby  v zásielkách  pôvodom  z Egypta,  ktoré  boli 
podrobené  kontrolám  zdravotného  stavu  na  území  Slovenskej  republiky.  Pre  účely  tohoto 
oznámenia sa za podozrenie z výskytu pôvodcu hnedej hniloby považuje pozitívny výsledok 
rýchleho screeningového testu uvedeného v prílohe II, oddielu I bodu 1 a v oddiely II smernice 
Rady 98/57/ES alebo screeningového testu uvedeného v prílohe II, oddielu I bodu 2 a oddielu 
III smernice Rady 98/57/ES.

9) Každé balenie nesadivových hľúz zemiakov pôvodom z Egypta a uvádzaných na trh na území 
Slovenskej  republiky  musí  byť  zreteľne  označené  náveskou  s nezmazateľným  a čitateľným 
textom v jazyku slovenskom, že hľuzy pochádzajú z Egypta a nie sú určené k sadeniu.

10) Pri  priemyselnom  spracovaní  alebo  balení  hľúz  zemiakov  pôvodom  z Egypta  zaistí 
prevádzkovateľ príslušného podniku odvoz pevného odpadu, ktorý vznikne pri spracovaní alebo 
balení týchto hľúz, na miesta mimo poľnohospodársku pôdu.



Príloha č. 3  k  opatreniu č.j.349/ OOR/2007 

Zoznam oblastí bez výskytu pôvodcu hnedej hniloby zemiaka v Egypte 
uznaných pre vývoz zemiakov z Egypta na územie Spoločenstva

pre sezónu 2006/2007

Časť A – plochy o výmere 50-tich a viac feddanov

Názov  gubernie  a 
úradný kód oblasti

Čísla zavlažovacích jednotiek

GIZA  

GZ (02) PFA No 3 02.03.02.01-02
MENUFYIA 

MN (48) PFA No 9 48.09.02.01-07
48.09.03.07-11
48.09.04.01-04
48.09.05.05-09
48.09.06.01-03
48.09.07.12-16
48.09.08.01-02
48.09.08.04-13
48.09.10.01-15
48.09.11.01-02

EL-BEHERIA 

BH (45) PFA No 10 45.10.01.01-21
45.10.02.01-18
45.10.03.19-36
45.10.04.37-54
45.10.05.55-72
45.10.08.01-02
45.10.09.01-03
45.10.11.01-03
45.10.12.01-05
45.10.12.07-08
45.10.14.01-06
45.10.14.08
45.10.14.13
45.10.15.01-05
45.10.15.07-17
45.10.16.01-05
45.10.17.01-04
45.10.18.01-02
45.10.19.01-07
45.10.20.01-09
45.10.21.10-15
45.10.22.16-24
45.10.23.25-33
45.10.24.34-47



45.10.25.48-58
45.10.26.59-67
45.10.27.68-74
45.10.28.01-20
45.10.29.01-20
45.10.30.01-09

  BH (45) PFA No 11 45.11.02.01-06
45.11.04.02-03
45.11.05.03-06
45.11.05.08-11
45.11.05.14-17
45.11.05.19-23
45.11.06.02-03
45.11.07.01-10
45.11.08.01-07
45.11.08.09-36
45.11.09.01
45.11.09.02  -    ODSTRANENÉ 30. marca 2007
45.11.09.03-06
45.11.11.01-03
45.11.12.07-08
45.11.12.11-24
45.11.15.01-02
45.11.22.01-10
45.11.23.01-07

  BH (45) PFA No 12 45.12.01.01-02

  BH (45) PFA No 13 45.13.01.01-03
45.13.02.01-02
45.13.03.01-21
45.13.06.01-07
45.13.08.01-02
45.13.09.01
45.13.10.01-02
45.13.11.01-02
45.13.12.01-04
45.13.13.01-06

  ALEXANDRIA

  ALEX (03) PFA No 1 03.01.01.01-02
03.01.01.05-09
03.01.03.01
03.01.04.02
03.01.04.04
03.01.07.01-02
03.01.09.01-03

  ISMALIA

  IS (64) PFA No 1 64.01.01.03
64.01.01.08
64.01.01.10-15
64.01.01.17
64.01.02.18
64.01.02.24
64.01.03.27-28
64.01.04.31



64.01.04.33
64.01.04.38
64.01.05.47
64.01.06.60
64.01.07.67
64.01.07.70
64.01.07.74
64.01.08.75
64.01.08.80
64.01.08.83-84
64.01.09.86
64.01.09.92-94
64.01.11.108
64.01.11.117
64.01.12.111

IS (64) PFA No 2 64.02.07.01-05
64.02.08.01-06

IS (64) PFA No 3 64.03.09.03-07
64.03.09.09-13
64.03.09.15-16

SHARKIA

SH (55) PFA No 1 55.15.01.01-06
55.15.01.84
55.15.02.07-09
55.15.03.10-13
55.15.04.14-16
55.15.05.17-18
55.15.06.19-20
55.15.07.21-23
55.15.07.25
55.15.08.26-28
55.15.09.29-31
55.15.09.80-82
55.15.10.32-37
55.15.11.38-48
55.15.11.75-79
55.15.12.49-58
55.15.13.59-66
55.15.14.67-74
55.15.14.83
55.15.15.01

  ASWAN

  AS (97) PFA No 1 97.01.10.01-08
97.01.10.15-20
97.01.14.01-100
97.01.19.09-14
97.01.20(1).01-5(1)
97.01.20(1).5(2)-30
97.01.20(1).32-33
97.01.20(2).41-58
97.01.21.01-68
97.01.22.01-10

  AS (97) PFA No 2 97.01.12 (1). 01-36



97.01.12 (2). 01-36
97.01.12 (3). 01-36
97.01.12 (4). 01-36

  AS (97) PFA No 3 97.01.05. 01-10
97.01.06. 01-10
97.01.08 (1). 01-36
97.01.08 (2). 01-36
97.01.08 (3). 01-36
97.01.08 (4). 01-36

  EL- WADI EL-GEDED

  WG (92) PFA No 1A 92.01.01.01-24

  WG (92) PFA No 1B 92.01.02.25-48

  WG (92) PFA No 1C 92.01.03.49-72

  WG (92) PFA No 1D 92.01.04.73-96

  MARSA MATTROUH

  MM (46) PFA 1 46.01.01.01-10
46.01.01.12-14

Časť B – plochy o výmere 15 – 49 feddanov

Názov gubernie a 
úradný kód oblasti

Čísla zavlažovacích jednotiek

EL BEHEIRA

BH (45)PFA No11 45.11.16.01
45.11.17.01-113
45.11.18.01-194
45.11.19.01-295
45.11.20.01-145
45.11.20.149-161
45.11.20.170-182
45.11.20.191-203
45.11.20.212-305
45.11.21.01-250

BH (45) PFA No12 45.12.03.01-36
45.12.04.01-27
45.12.05.01-39
45.12.06.01-26
45.12.07.01-10

BH (45) PFA No14 45.14.01.01-124
45.14.02.01-110
45.14.03.01-101
45.14.04.01-153
45.14.06.01-10
45.14.06.13-21
45.14.06.24-29
45.14.06.32-37
45.14.06.40-207
45.14.07.01-38



45.14.08.01-157
45.14.09.01-169
45.14.10.01-270
45.14.11.01-08
45.14.12.01
45.14.13.01-02

ALEXANDRIA

ALEX (03) PFA No 2 03.02.01.01-74
03.02.02.01-58
03.02.03.01-99

ALEX (03) PFA No 3 03.03.01 (1). 01-23
03.03.01 (2). 01-40
03.03.01 (3). 01-10
03.03.01 (3). 12-43
03.03.02 (1). 01-20
03.03.02 (2). 01-28
03.03.02 (3). 01-20
03.03.03 (1). 01-34
03.03.03 (2). 01-21
03.03.03 (3). 01-29
03.03.04 (1). 01-28
03.03.04 (2). 01-29
03.03.04 (3). 01-34
03.03.04 (4). 01-24
03.03.05 (1). 01-16
03.03.05 (2). 01-24
03.03.05 (3). 01-14
03.03.06 (1). 01-23
03.03.06 (2). 01-24
03.03.06 (3). 01-08
03.03.06 (4). 01-28
03.03.06 (5). 01-24
03.03.07 (1). 01-39
03.03.07 (2). 01-33
03.03.07 (3). 01-32
03.03.07 (4). 01-22
03.03.08 (1). 01-18
03.03.08 (2). 01-22
03.03.08 (3). 01-20
03.03.09 (1). 01-26
03.03.09 (2). 01-30
03.03.09 (3). 01-26
03.03.09 (4). 01-15
03.03.09 (5). 01-37
03.03.09 (6). 01-28
03.03.09 (7). 01-16
03.03.09 (8). 01-13
03.03.10 (1). 01-32
03.03.10 (2). 01-17
03.03.11 (1). 01-33
03.03.11 (2). 01-25
03.03.11 (3). 01-17



ISMALIA

IS (64) PFA No 2 64.02.01 (1).01-48
64.02.01 (2).01-50
64.02.01 (3).01-57
64.02.04.01-117
64.02.05 (1).01-164
64.02.06 (01).01-19
64.02.06 (02).01-15
64.02.06 (03).01-24
64.02.06 (04).01-15
64.02.06 (05).01-20
64.02.06 (06).01-17
64.02.06 (07).01-08
64.02.06 (08).01-23
64.02.06 (09).01-20

  IS (64) PFA No 3 64.03.01.01
64.03.01.03-14
64.03.02.01-17
64.03.03.01-09
64.03.03.11-14
64.03.04.01-20
64.03.05.01-12
64.03.06.01-10
64.03.08.01-9A
64.03.08.9B-11

  IS (64) PFA No 7 64.07.04.01-05
64.07.06.01-11

  IS (64) PFA No 8 64.08.01.01-9
64.08.02.01-12
64.08.03.01-04
64.08.04.01-05
64.08.05.01-03
64.08.06.01-08
64.08.07.01-03
64.08.08.01-04

  EL- FAYIOUM

  FYM (84) PFA No 1 84.01.01.01-24
84.01.03.01-31
84.01.04.01-17
84.01.05.01-28
84.01.06.01-32


