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OPATRENIE
protizavleceniua rozširovaniukaranténnychškodlivýchorganizmovprezemiaky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave (d'a1ej len "kontro1ný
ústav"), ako orgán štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti, v zmysle § 25 písm. 1)zákona
Národnej rady Slovenskej republiky c. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona
c.295/2007 Z. z. (dalej len "zákon") vyhlasuje opatrenia proti zavleceniu a rozširovaniu karanténnych
škodlivých organizmov pre zemiaky v súlade s Nariadením vlády SR c. 199/2005 Z. z. o ochranných
opatreniach proti zavleceniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády SR c.67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny
zemiaka a hádatka zemiakového, Nariadením vlády SR c. 66/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú opatrenia
na ochranu proti zavleceniu hnedej hni10byzemiaka v znení NV SR c. 119/2007 Z.z., Nariadením vlády
SR c. 70/2004 Z.z. o ochrane proti zavleceniu baktériovej krúžkovistosti zemiaka v znení NV SR c.
113/2007 Z.z.,

Toto opatrenie je záväzné pre fyzické a právnické osoby na území Slovenskej republiky podl'a § 3
ods. 1 zákona, ktoré v rámci svojho podnikania nakupujú alebo iným spôsobom získavajú partie
konzumných zemiakov ( Solanum tuberosum L.) pôvodom z Pol'skej republiky, a tieto partie
uvádzajú na trh alebo ich používajú v rámci svojho podnikania na území Slovenskej republiky.

Clánok 1
Vymedzenie pojmov

1) karanténny škodlivý organizmus
~ hádatko zemiakové - Globodera pallida (STONE)BEHRENS,
~ hádatko zemiakové - Globodera rostochiensis (WOLLENWEBWR)BEHRENS,
~ rakovinovec zemiakový - Synchytrium endobioticum (SCHILBERSKY)PERCIVAL,
~ baktériová krúžkovitost zemiaka - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (SMITH)DAVISet al.,
~ hnedá hniloba zemiaka -Ralstonia solanacearum (SMITH)YABUUCHIet al., synonymum

Pseudomonas solanacearum (SMITH)SMITH.
2) partia konzumných zemiakov

pocet jednotiek jednej komodity, identifikovanej podl'a rovnorodosti svojho zloženia, pôvodu a pod.,
tvoriacich súcast zásielky

Clánok 2
Vyhlásené opatrenie

1) Podmienky pre premiestnovanie konzumných zemiakov pôvodom z Pol'skej republiky a pre ich
uvádzanie na trh alebo ich používanie v rámci podnikania na území Slovenskej republiky

1. každá partia konzumných zemiakov musí mat' osvedcenie Vojvodského inšpektora ochrany rastlín
a sadív (ZASWIADCZENIE), ktorý potvrdzuje negatívny výsledok 1aboratómeho rozboru na
prítomnost škodlivého organizmu - baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Clavibacter michiganensis
spp. sepedonicus). Toto osvedcenie je platné 14 dní odo dna vystavenia; (vzor formuláru osvedcenia
je uvedený v prílohe 1 tohto opatrenia), a

2. každý obal (vrecko, vrece, igelitový sácok a pod.) musí byt oznacený náveskou (nálepkou alebo
etiketou), na ktorej musí byt uvedené meno alebo názov, adresa a registracné císlo pol'ského
pestovatel'a alebo predajcu; a



3. vo vztahu k rakovine zemiaka (Synchytrium endobioticum):
a) v prípade, ak zemiakové hluzy pochádzajú z okresov, kde nebola zistená rakovina zemiaka,

z akýchkolvek dokladov musí byt zistitelné štatistické císlo okresu v Polskej republike, v
ktorom boli zemiaky vypestované, a ktoré je uvedené v príslušnom nariadení ministerstva
polnohospodárstva Polskej republiky (zoznam okresov bez výskytu rakoviny zemiaka
v Polskej republike je v prílohe 2 tohto opatrenia),

b) v prípade, ak zemiakové hluzy pochádzajú z okresov neuvedených v príslušnom nariadení
ministerstva polnohospodárstva Polskej republiky, bud' sú sprevádzané certifikátom
potvrdzujúcim, že miesto pestovania je bez výskytu rakoviny zemiaka alebo sú odolnou
odrodou vo vztahu k rakovine zemiaka a pred premiestnením boli umyté alebo ocistené od
pôdy.

Clánok 3

Kontrola dodržiavania opatrení

Dodržiavanie opatrení, uvedených v Clánku 2, kontroluje kontrolný ústav podla § 3 a § 25 zákona.
Fyzické a právnické osoby sú povinné, v súlade s § 3 ods 1 písm b) zákona, bezodkladne ohlásit všetky
prípady výskytu alebo podozrení na výskyt uvedených karanténnych škodlivých organizmov na odbor
ochrany rastlín kontrolného ústavu, tel. 021 69204 475, fax 021 6446 2084, email: ochrana@uksup.sk.,
alebo písomne ÚKSÚP OOR, Hanulova 91A, 844 29 Bratislava 42,

V prípade nedodržania vyhláseného opatrenia sa fyzické alebo právnické osoby dopúšt'ajú
priestupku, za ktorý kontrolný ústav môže uložit' podl'a § 28 ods. 1 písm. a) zákona pokutu do
výšky 330.- eur.

Clánok 4
Úcinnost'

Opatrenie nadobúda platnost a ÚCilillOStdnom zverejnenia na www.uksup.sk .
Týmto Opatrením sa ruší platnost Opatrenia c.: Rl1090108 zo dna 14.11.2008.

Odôvodnenie:

Podkladom na vydanie tohto opatrenia boli výsledky z náhodných kontrol predaja konzumných
zemiakov vykonaných kontrolným ústavom v období mesiacov august až október 2008 za úcelom
kontroly plnenia opatrení Spolocenstva na ochranu proti zavleceniu a rozširovaniu karanténnych
škodlivých organizmov pre zemiaky. Spolu bolo vykonaných 54 kontrol a odobratých 9 vzoriek
zemiakov pre laboratórne testovanie. V dvoch vzorkách pôvodom z Polskej republiky bol potvrdený
pozitívny výskyt baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus).

Nedodržaním rastlinolekárskych predpisov hrozí riziko zavlecenia a rozširovania nebezpecných
karanténnych škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, ktoré predstavujú velké
nebezpecenstvo osobitne v sadivovej oblasti Slovenskej republiky najmä v oblasti výroby predzákladného
a základného sadiva zemiakov (príloha c.3 k nariadeniu vlády c.55/2007 Z.z.). Velké riziko vzniká
nielen pri vysadení zemiakov, dovezených bez splnenia osobitných požiadaviek stanovených v bode 16.5
II. kapitoly prílohy C.4 k nariadeniu vlády 19912005Z.z, ale škodlivé organizmy sa môžu rozširovat aj
dopravnými a mechanizacnými prostriedkami, obalovým materiálom, sekundárna kontaminácia môže
vzniknút aj znecistením povrchovej vody a prípadným kompostovaním odpadu zo zemiakov.

V Bratislave 06. februára 2009
C9~

Ing. Pavel Filkom
ústredný riaditel


