MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN
I NASIENNICTWA INFORMUJE
UWAGA PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY BULW ZIEMNIAKÓW
INNYCH NIŻ SADZENIAK!
Obrót ziemniakami jako roślinami niosącymi ze sobą szczególne ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania się
wielu organizmów kwarantannowych podlega specjalnym regulacjom.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami:
– ustawa o ochronie roślin z 18 grudnia 2003r. ( Dz.U. Nr 11 z 2004 r., poz. 94 ze zm.)
– rozporządzenie MRiRW z 21 lutego 2008r w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu
się organizmów kwarantannowych ( Dz.U. Nr 46 z 2008r., poz. 272.)
– rozporządzenie MRiRW z 14 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków
innych niż sadzeniaki ( Dz. U. Nr. 83 z 2004 r. Poz. 776)
bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeśli są spełnione następujące
warunki i wymagania:
● PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY I IMPORTERZY ZIEMNIAKÓW SĄ
ZAREJESTROWANI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
● ZIEMNIAKI INNE NIŻ SADZENIAKI SA ZAOPATRZONE W OZNAKOWANIE
ZAWIERAJĄCE:
- numer wpisu do rejestru podmiotu, który je uprawiał
- numer podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub
pakowały na
terytorium Polski,
- numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane,
ORAZ
– pochodzą z powiatu uznanego za wolny od grzyba Synchytrium endobioticum ( raka ziemniaka)
Wyszczególnienie powiatów ( z numerami statystycznymi), na których wyprodukowane zostały
ziemniaki i mogą być przemieszczane poza ich teren przedstawia następujące zestawienie:
Powiat: bocheński/1201, brzeski/1202, chrzanowski/1203, dąbrowski/ 1204, gorlicki/ 1205,
krakowski/ 1206, limanowski/ 1207, m. Kraków/ 1261, m. Nowy Sącz/ 1262, m. Tarnów/ 1263,
miechowski/ 1208, myślenicki / 1209, nowosądecki/ 1210, olkuski/ 1212, oświęcimski/ 1213,
proszowicki/ 1214, tarnowski/ 1216, wadowickiego/ 1218, wielicki/ 1219.
Ze względu na zagrożenie upraw przez raka ziemniaka, z powiatów:
nowatorskiego/ 1211, suskiego/ 1215, tatrzańskiego/ 1217, obowiązuje zakaz przemieszczania ziemniaków
na teren innych powiatów oraz krajów UE.
Ponadto bulwy ziemniaków wyprodukowane na terytorium Polski winny być wolne od pozostałych
organizmów kwarantannowych a w przypadku przemieszczania do innych krajów członkowskich Unii
Europejskiej muszą być zaopatrzone w zaświadczenie ( wydane na wniosek zainteresowanego przez
Wojewódzkiego Inspektora), potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp.
Sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
Przemieszczane przesyłki niespełniające przedmiotowych wymogów są przez Inspekcję kierowane
powrotnie do miejsca pochodzenia a Wojewódzki Inspektor stosuje sankcje karne przewidziane w art. 107
ust. 1, pkt 8, pkt 10, i art. 108 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o ochronie roślin.
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