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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´
bakterii Ralstonia solanacearum2)
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 94, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe sposoby
post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum, b´dàcej czynnikiem wywo∏ujàcym Êluzaka, w tym:
1) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ tej bakterii;
2) metody wykrywania i identyfikacji tej bakterii;
3) sposób wyznaczania stref, w których powinny byç
stosowane Êrodki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ tej bakterii;
4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, przemieszczania, przechowywania, nabywania lub
zbywania roÊlin ziemniaka, roÊlin pomidora oraz
innych roÊlin ˝ywicielskich tej bakterii.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) sadzenie — ka˝dà czynnoÊç majàcà na celu
umieszczenie roÊlin w pod∏o˝u w sposób umo˝liwiajàcy ich wzrost, reprodukcj´ lub rozmno˝enie;
2) miejsce produkcji — gospodarstwo rolne albo jego cz´Êç b´dàcà wyodr´bnionà jednostkà produkcyjnà albo kilka gospodarstw b´dàcych zorganizowanà ca∏oÊcià produkcyjnà.

2) roÊliny pomidora (Lycopersicon
z wy∏àczeniem owoców i nasion.

esculentum),

2. Urz´dowe kontrole wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim
inspektorem”, przeprowadza regularnie w zakresie
i terminie uwzgl´dniajàcych systemy produkcji roÊlin
ziemniaka lub pomidora, biologi´ bakterii Ralstonia
solanacearum oraz wiedz´ naukowà w tej dziedzinie.
3. Urz´dowe kontrole obejmujà w przypadku:
1) roÊlin ziemniaka:
a) ocen´ organoleptycznà roÊlin w czasie wegetacji,
b) ocen´ organoleptycznà bulw ziemniaków po
ich przekrojeniu, w czasie wegetacji lub przechowywania,
c) pobieranie prób materia∏u siewnego (sadzeniaków) ziemniaka, zwanego dalej „sadzeniakami
ziemniaka”, a tak˝e bulw ziemniaka innych ni˝
sadzeniaki ziemniaka, oraz przeprowadzanie badaƒ laboratoryjnych;
2) roÊlin pomidora — ocen´ organoleptycznà przynajmniej tych roÊlin, które sà przeznaczone do sadzenia przez podmioty zarobkowo zajmujàce si´
produkcjà pomidorów.
§ 4. 1. Urz´dowej kontroli mogà podlegaç tak˝e:

§ 3. 1. Kontroli majàcej na celu sprawdzenie wyst´powania bakterii Ralstonia solanacearum, zwanej
dalej „urz´dowà kontrolà”, podlegajà:

1) roÊliny ˝ywicielskie bakterii Ralstonia solanacearum inne ni˝ wymienione w § 3 ust. 1, w tym
dziko rosnàce roÊliny z rodziny psiankowatych;

1) roÊliny ziemniaka (Solanum tuberosum), w tym
bulwy, z wy∏àczeniem nasion;
———————

2) wody powierzchniowe wykorzystywane do nawadniania, zraszania lub opryskiwania roÊlin wymienionych w § 3 ust. 1;

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz
z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
2) Przepisy rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith), Yabuuchi
i wsp. (Dz. Urz. WE L 235 z 21.08.1998, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 375), zmienionej dyrektywà Komisji 2006/63/WE z dnia 14 lipca 2006 r.
zmieniajàcà za∏àczniki II—VII do dyrektywy Rady 98/57/WE
w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. (Dz. Urz. UE L 206 z 27.07.2006,
str. 36).
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92,
poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

3) p∏ynne resztki powstajàce w czasie przemys∏owego przetwarzania roÊlin wymienionych w § 3 ust. 1
lub powstajàce w miejscach ich pakowania, wykorzystywane do nawadniania, zraszania lub opryskiwania tych roÊlin;
4) pod∏o˝a uprawowe i gleba oraz sta∏e resztki powstajàce w czasie przemys∏owego przetwarzania
roÊlin wymienionych w § 3 ust. 1 lub powstajàce
w miejscach ich pakowania.
2. Urz´dowe kontrole, o których mowa w ust. 1,
wojewódzki inspektor przeprowadza w sposób ukierunkowany, uwzgl´dniajàc stopieƒ ryzyka rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum.
3. Urz´dowe kontrole, o których mowa w ust. 1,
obejmujà w przypadku:
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1) roÊlin, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
a) ocen´ organoleptycznà,
b) pobieranie prób i przeprowadzanie badaƒ laboratoryjnych;
2) wód powierzchniowych, p∏ynnych resztek, pod∏o˝y uprawowych i gleby oraz sta∏ych resztek, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 — pobieranie prób
i przeprowadzanie badaƒ laboratoryjnych.
§ 5. W przypadku podejrzenia wystàpienia bakterii
Ralstonia solanacearum wojewódzki inspektor pobiera próby i przeprowadza badania laboratoryjne roÊlin
ziemniaka, roÊlin pomidora lub innych roÊlin ˝ywicielskich tej bakterii, wód powierzchniowych, p∏ynnych
lub sta∏ych resztek powstajàcych w czasie przemys∏owego przetwarzania tych roÊlin lub w miejscach ich
pakowania, lub pod∏o˝y uprawowych, lub gleby.
§ 6. Badania laboratoryjne, o których mowa w § 3
ust. 3 pkt 1 lit. c, w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz
w § 5, wojewódzki inspektor przeprowadza z zastosowaniem metod diagnozowania, wykrywania i identyfikacji bakterii Ralstonia solanacearum okreÊlonych
w za∏àczniku nr II do dyrektywy Rady 98/57/WE z dnia
20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith), Yabuuchi i wsp. (Dz. Urz.
WE L 235 z 21.08.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 375), zmienionej
dyrektywà Komisji 2006/63/WE z dnia 14 lipca 2006 r.
zmieniajàcà za∏àczniki II—VII do dyrektywy Rady
98/57/WE w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Dz. Urz. UE L 206
z 27.07.2006, str. 36).
§ 7. 1. Je˝eli zostanà pobrane próby do badaƒ laboratoryjnych, o których mowa w § 6, do czasu uzyskania wyników tych badaƒ:
1) nie przemieszcza si´ bulw ziemniaka lub roÊlin pochodzàcych ze wszystkich upraw, partii roÊlin lub
przesy∏ek, z których pobrano próby do badaƒ laboratoryjnych, chyba ˝e przemieszczanie to odbywa si´ pod nadzorem wojewódzkiego inspektora
i nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia si´ bakterii
Ralstonia solanacearum;
2) bulwy ziemniaka lub roÊliny, o których mowa
w pkt 1, nie mogà byç przeznaczone do sadzenia
i nie mogà byç w czasie zbioru, transportu lub
przechowywania mieszane z innymi partiami bulw
ziemniaka lub roÊlin;
3) wojewódzki inspektor:
a) zabezpiecza i przechowuje:
— wszystkie bulwy ziemniaka lub, je˝eli jest to
mo˝liwe, wszystkie roÊliny, które zosta∏y u˝yte do badaƒ laboratoryjnych,
— ekstrakt lub inny materia∏ przygotowany do
badaƒ laboratoryjnych, pozosta∏y po przeprowadzeniu tych badaƒ,
— dokumentacj´ dotyczàcà pobrania próby
i badaƒ laboratoryjnych,
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b) je˝eli istnieje podejrzenie wyst´powania bakterii Ralstonia solanacearum, w szczególnoÊci podejmuje czynnoÊci majàce na celu wykrycie êród∏a prawdopodobnego pora˝enia.
2. Bulwy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret
pierwsze, zabezpiecza si´ i przechowuje w sposób
umo˝liwiajàcy wykonanie oceny to˝samoÊci odmianowej.
§ 8. 1. Je˝eli w wyniku przeprowadzonych badaƒ
laboratoryjnych zostanie potwierdzone wyst´powanie
bakterii Ralstonia solanacearum, wojewódzki inspektor, co najmniej przez miesiàc od dnia powiadomienia
o tym Komisji Europejskiej, zabezpiecza i przechowuje:
1) bulwy ziemniaka, roÊliny, ekstrakt lub inny materia∏, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret
pierwsze i drugie;
2) dokumentacj´, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3
lit. a tiret trzecie;
3) prób´ pora˝onego materia∏u roÊlinnego pomidora
lub ober˝yny, zainokulowanego ekstraktem z pora˝onych bulw ziemniaka lub roÊlin, je˝eli to mo˝liwe;
4) wyizolowanà kultur´ bakterii Ralstonia solanacearum.
2. Wojewódzki inspektor, je˝eli w wyniku przeprowadzonych badaƒ laboratoryjnych zostanie potwierdzone wyst´powanie bakterii Ralstonia solanacearum
w próbie:
1) roÊlin, o których mowa w § 3 ust. 1:
a) uznaje za:
— pora˝one roÊliny, przesy∏k´ lub parti´ roÊlin,
z których pobrano próby do badaƒ laboratoryjnych,
— pora˝one pola, miejsca uprawy pod os∏onami i miejsca produkcji, w których sà lub by∏y
uprawiane roÊliny uznane za pora˝one,
— ska˝one maszyny, urzàdzenia, pojazdy, pojemniki, magazyny lub ich cz´Êci, materia∏y
u˝ywane do pakowania i inne przedmioty,
które mia∏y kontakt z roÊlinami ziemniaka lub
pomidora uznanymi za pora˝one,
b) ustala:
— zasi´g i pierwotne êród∏o pora˝enia oraz
przeprowadza badania laboratoryjne przynajmniej spokrewnionych klonalnie sadzeniaków ziemniaka,
— zasi´g prawdopodobnego pora˝enia, bioràc
pod uwag´ kontakt z roÊlinami ziemniaka lub
pomidora uznanymi za pora˝one, przed zbiorami lub po zbiorach, kontakt z pora˝onym
polem, miejscem uprawy pod os∏onami lub
miejscem produkcji, o których mowa w lit. a
tiret drugie, oraz kontakt ze ska˝onymi maszynami, urzàdzeniami, pojazdami, pojemnikami, magazynami lub ich cz´Êciami lub materia∏ami u˝ywanymi do pakowania, o których mowa w lit. a tiret trzecie, inne powiàzania produkcyjne z roÊlinami uznanymi za pora˝one, w tym poprzez nawadnianie, zrasza-

Dziennik Ustaw Nr 65

— 3972 —

nie lub opryskiwanie roÊlin, a tak˝e pokrewieƒstwo klonalne z roÊlinami uznanymi za
pora˝one,
— zasi´g mo˝liwego rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum,
— stref´, w której b´dà podejmowane dzia∏ania
w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ tej bakterii, zwanà dalej „strefà zagro˝enia”, na podstawie stwierdzonego
pora˝enia, ska˝enia, zasi´gu prawdopodobnego pora˝enia i zasi´gu mo˝liwego rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum;
2) uprawnych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia
solanacearum, innych ni˝ wymienione w § 3
ust. 1, je˝eli uprawa roÊlin ziemniaka lub pomidora zosta∏a uznana za zagro˝onà przez t´ bakteri´:
a) uznaje za pora˝one roÊliny ˝ywicielskie bakterii
Ralstonia solanacearum, z których pobrano próby do badaƒ laboratoryjnych,
b) ustala:
— zasi´g i pierwotne êród∏o pora˝enia oraz
przeprowadza badania laboratoryjne przynajmniej wszystkich spokrewnionych klonalnie roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum,
— zasi´g prawdopodobnego pora˝enia i zasi´g
mo˝liwego rozprzestrzeniania si´ bakterii
Ralstonia solanacearum oraz wyznacza stref´ zagro˝enia, bioràc pod uwag´ powiàzania
produkcyjne roÊlin uznanych za pora˝one
z uprawami roÊlin ziemniaka lub pomidora;
3) wód powierzchniowych, p∏ynnych resztek powstajàcych w czasie przemys∏owego przetwarzania roÊlin ziemniaka lub pomidora lub w miejscach ich
pakowania, lub dziko rosnàcych roÊlin z rodziny
psiankowatych, je˝eli uprawa roÊlin ziemniaka lub
pomidora zosta∏a uznana za zagro˝onà przez bakteri´ Ralstonia solanacearum w zwiàzku z nawadnianiem, zraszaniem, opryskiwaniem lub zalewaniem wodami powierzchniowymi:
a) pobiera próby wód powierzchniowych oraz
dziko rosnàcych roÊlin z rodziny psiankowatych
w celu ustalenia zasi´gu ska˝enia,
b) uznaje za ska˝one wody powierzchniowe, z których pobrano próby do badaƒ laboratoryjnych,
c) ustala zasi´g prawdopodobnego pora˝enia
i mo˝liwego rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum oraz stref´ zagro˝enia.
§ 9. Wojewódzki inspektor ustalajàc zasi´g i pierwotne êród∏o pora˝enia, uwzgl´dnia:
1) miejsca produkcji, w których sà lub by∏y:
a) uprawiane:
— roÊliny ziemniaka spokrewnione klonalnie
z roÊlinami ziemniaka uznanymi za pora˝one,
— roÊliny pomidora pochodzàce z tego samego
êród∏a, w szczególnoÊci wyprodukowane
w tym samym miejscu produkcji lub przez te-
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go samego producenta co roÊliny pomidora
uznane za pora˝one,
— roÊliny ziemniaka lub pomidora, które zosta∏y poddane nadzorowi wojewódzkiego inspektora, ze wzgl´du na podejrzenie wystàpienia bakterii Ralstonia solanacearum,
— roÊliny ziemniaka spokrewnione klonalnie
z roÊlinami ziemniaka uprawianymi w miejscach produkcji uznanych za pora˝one,
— roÊliny ziemniaka lub pomidora, po∏o˝one
w sàsiedztwie miejsc produkcji uznanych za
pora˝one, w tym miejsca produkcji, w których jest lub by∏ wspólnie u˝ywany sprz´t
lub urzàdzenia wykorzystywane przy produkcji,

b) wykorzystywane do nawadniania, zraszania lub
opryskiwania roÊlin wody powierzchniowe pochodzàce ze êród∏a:
— które zosta∏o uznane za ska˝one lub podejrzane o ska˝enie bakterià Ralstonia solanacearum,
— z którego wody by∏y wykorzystywane do nawadniania, zraszania lub opryskiwania roÊlin
w miejscach produkcji uznanych za pora˝one
lub podejrzane o pora˝enie przez bakteri´
Ralstonia solanacearum;
2) miejsca produkcji, które sà lub by∏y zalewane
przez wody powierzchniowe uznane za ska˝one
lub podejrzane o ska˝enie bakterià Ralstonia solanacearum;
3) wody powierzchniowe, które sà lub by∏y wykorzystywane do nawadniania, zraszania lub opryskiwania roÊlin w miejscach produkcji uznanych za
pora˝one, lub które zalewajà lub zalewa∏y takie
miejsca produkcji.
§ 10. Wojewódzki inspektor ustalajàc zasi´g prawdopodobnego pora˝enia, uwzgl´dnia:
1) roÊliny, o których mowa w § 3 ust. 1, uprawiane
w miejscu produkcji uznanym za pora˝one, pomimo uzyskania negatywnych wyników badaƒ laboratoryjnych na obecnoÊç bakterii Ralstonia solanacearum;
2) miejsca produkcji, z którymi mia∏y kontakt roÊliny
ziemniaka lub pomidora uznane za pora˝one,
w tym miejsca produkcji, w których jest lub by∏
wspólnie u˝ywany sprz´t lub urzàdzenia wykorzystywane przy produkcji;
3) roÊliny ziemniaka lub pomidora uprawiane w miejscach produkcji, o których mowa w pkt 2, pomimo
uzyskania negatywnych wyników badaƒ laboratoryjnych na obecnoÊç bakterii Ralstonia solanacearum;
4) roÊliny ziemniaka lub pomidora znajdujàce si´
w miejscach produkcji, o których mowa w pkt 1
lub 2, w okresie, w którym roÊliny ziemniaka lub
pomidora, uznane za pora˝one, znajdowa∏y si´
w miejscach produkcji uznanych za pora˝one, pomimo uzyskania negatywnych wyników badaƒ laboratoryjnych na obecnoÊç bakterii Ralstonia solanacearum;
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5) miejsca przechowywania roÊlin ziemniaka lub pomidora pochodzàcych z miejsc produkcji, o których mowa w pkt 1 lub 2;
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produkcji uznanego za pora˝one, lub wody, co
do których istnieje podejrzenie, ˝e sp∏yn´∏y one
z miejsca produkcji uznanego za pora˝one lub
zalewa∏y takie miejsce;

6) maszyny, urzàdzenia, pojazdy, pojemniki, magazyny lub ich cz´Êci, materia∏y u˝ywane do pakowania i inne przedmioty, które mog∏y mieç kontakt
z roÊlinami ziemniaka lub pomidora uznanymi za
pora˝one;

2) je˝eli wody powierzchniowe zosta∏y uznane za ska˝one:

7) roÊliny ziemniaka lub pomidora przechowywane
w magazynach lub ich cz´Êciach, o których mowa
w pkt 6, lub majàce kontakt z jakimikolwiek obiektami lub przedmiotami, o których mowa w pkt 6,
przed ich oczyszczeniem i zdezynfekowaniem, pomimo uzyskania negatywnych wyników badaƒ laboratoryjnych na obecnoÊç bakterii Ralstonia solanacearum;

b) zbiorniki irygacyjne po∏àczone z wodami powierzchniowymi uznanymi za ska˝one,

8) roÊliny, w tym bulwy ziemniaka pochodzàce z tego
samego rozmno˝enia klonalnego lub roÊliny pomidora pochodzàce z tego samego êród∏a,
w szczególnoÊci wyprodukowane w tym samym
miejscu produkcji lub przez tego samego producenta co roÊliny ziemniaka lub pomidora uznane
za pora˝one, je˝eli istnieje prawdopodobieƒstwo
pora˝enia ze wzgl´du na pokrewieƒstwo klonalne,
pomimo uzyskania negatywnych wyników badaƒ
laboratoryjnych na obecnoÊç bakterii Ralstonia
solanacearum; w celu potwierdzenia pokrewieƒstwa klonalnego wojewódzki inspektor mo˝e przeprowadziç badania to˝samoÊci odmianowej;
9) miejsca produkcji roÊlin ziemniaka lub pomidora,
o których mowa w pkt 8;
10) miejsca produkcji roÊlin ziemniaka lub pomidora,
w których do nawadniania, zraszania lub opryskiwania by∏y u˝ywane wody powierzchniowe uznane za ska˝one;
11) roÊliny ziemniaka lub pomidora produkowane na
polach zalewanych wodami powierzchniowymi
uznanymi za ska˝one, pomimo uzyskania negatywnych wyników badaƒ laboratoryjnych na obecnoÊç bakterii Ralstonia solanacearum.
§ 11. Wojewódzki inspektor ustalajàc zasi´g mo˝liwego rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum, uwzgl´dnia:
1) je˝eli za pora˝one zosta∏y uznane roÊliny ziemniaka, roÊliny pomidora lub inne uprawne roÊliny ˝ywicielskie bakterii Ralstonia solanacearum —
miejsca produkcji, w których:
a) sà lub by∏y uprawiane roÊliny ziemniaka lub pomidora, znajdujàce si´ w sàsiedztwie miejsc
produkcji uznanych za pora˝one lub prawdopodobnie pora˝one,
b) jest lub by∏ wspólnie u˝ywany sprz´t lub urzàdzenia wykorzystywane przy produkcji, lub sà
lub by∏y sadzone bulwy ziemniaka pochodzàce
z tego samego êród∏a, w szczególnoÊci wyprodukowane w tym samym miejscu produkcji lub
przez tego samego producenta,
c) do nawadniania, zraszania lub opryskiwania roÊlin ziemniaka lub pomidora sà lub by∏y u˝ywane wody powierzchniowe pochodzàce z miejsca

a) miejsca produkcji roÊlin ziemniaka lub pomidora, znajdujàce si´ w sàsiedztwie zbiornika wód
powierzchniowych uznanych za ska˝one, lub
miejsca produkcji zagro˝one zalaniem przez takie wody,

c) inne ni˝ okreÊlone w lit. b zbiorniki wodne po∏àczone z wodami powierzchniowymi uznanymi
za ska˝one, bioràc pod uwag´:
— kierunek przep∏ywu wód powierzchniowych
uznanych za ska˝one,
— obecnoÊç w pobli˝u tych zbiorników dziko
rosnàcych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum.
§ 12. 1. RoÊlin ziemniaka lub pomidora uznanych
za pora˝one nie przeznacza si´ do sadzenia.
2. RoÊliny, o których mowa w ust. 1, pod nadzorem
wojewódzkiego inspektora:
1) przeznacza si´ do karmienia zwierzàt, po ich wczeÊniejszym ugotowaniu albo uparowaniu, lub
2) umieszcza si´ na sk∏adowisku odpadów, je˝eli wojewódzki inspektor stwierdzi, ˝e nie istnieje ryzyko
rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum, w szczególnoÊci przenikni´cia jej do obszarów rolniczych lub êróde∏ wody, która mo˝e zostaç
u˝yta do nawadniania obszarów rolniczych, lub
3) pali si´, lub
4) przeznacza si´ do przemys∏owego przetworzenia,
po bezpoÊrednim i natychmiastowym ich dostarczeniu do zak∏adu przetwórczego, je˝eli zak∏ad ten
dysponuje:
a) technologià unieszkodliwiania resztek powsta∏ych w czasie przemys∏owego przetwarzania,
gwarantujàcà wyeliminowanie ryzyka rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum,
oraz
b) systemem czyszczenia i dezynfekcji obejmujàcym przynajmniej Êrodki transportu, lub
5) zu˝ywa si´ lub unieszkodliwia si´ w sposób inny,
ni˝ okreÊlony w pkt 1—4, je˝eli inspektor ten
stwierdzi, ˝e nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia
si´ bakterii Ralstonia solanacearum.
§ 13. 1. Resztki powsta∏e w wyniku przeprowadzenia czynnoÊci, o których mowa w § 12 ust. 2, unieszkodliwia si´, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora,
w sposób gwarantujàcy wyeliminowanie ryzyka rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum.
2. Sposób unieszkodliwiania resztek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
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1) w przypadku resztek roÊlin ziemniaka lub pomidora oraz innych sta∏ych resztek majàcych kontakt
z roÊlinami ziemniaka lub pomidora, w∏àczajàc
w to pod∏o˝e uprawowe i gleb´ oraz kamienie:

c) zu˝yte lub unieszkodliwione w sposób inny, ni˝
okreÊlony w lit. a i b, je˝eli wojewódzki inspektor stwierdzi, ˝e nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum;

a) umieszczenie na sk∏adowisku odpadów, je˝eli
wojewódzki inspektor stwierdzi, ˝e nie istnieje
ryzyko rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia
solanacearum, w szczególnoÊci przenikni´cia jej
do obszarów rolniczych lub êróde∏ wody, która
mo˝e zostaç u˝yta do nawadniania obszarów
rolniczych, przy czym resztki powinny zostaç dostarczone na sk∏adowisko odpadów w sposób
wykluczajàcy ryzyko ich rozniesienia si´, lub

2) w przypadku innych cz´Êci roÊlin ziemniaka lub
pomidora, w tym resztek ∏odyg i liÊci, powinny
byç:

b) spalenie, lub
c) zu˝ycie lub unieszkodliwienie w sposób inny,
ni˝ okreÊlony w lit. a i b, je˝eli wojewódzki inspektor stwierdzi, ˝e nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum;

a) zniszczone lub
b) zu˝yte lub unieszkodliwione w sposób inny, ni˝
okreÊlony w lit. a, je˝eli wojewódzki inspektor
stwierdzi, ˝e nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum.
3. Je˝eli w miejscach, o których mowa w ust. 2
pkt 1 lit. a, jest planowane przechowywanie ziemniaków przeznaczonych do sadzenia, ziemniaki te powinny zostaç odizolowane od ziemniaków uznanych za
prawdopodobnie pora˝one lub miejsce takie powinno
zostaç poddane wczeÊniej czyszczeniu i dezynfekcji.

2) w przypadku resztek p∏ynnych:
a) poddanie filtrowaniu lub procesowi osiadania
w celu usuni´cia resztek sta∏ych, które unieszkodliwia si´ w sposób okreÊlony w pkt 1, a nast´pnie podgrzanie co najmniej przez 30 minut
do temperatury wynoszàcej co najmniej 60 °C,
lub
b) poddanie innym dzia∏aniom, ni˝ wymienione
w lit. a, je˝eli wojewódzki inspektor stwierdzi, ˝e
nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum, w szczególnoÊci
przenikni´cie jej do obszarów rolniczych lub
êróde∏ wody, która mo˝e zostaç u˝yta do nawadniania obszarów rolniczych.
§ 14. 1. RoÊlin ziemniaka lub pomidora uznanych
za prawdopodobnie pora˝one oraz roÊlin ziemniaka
lub pomidora uprawianych w miejscach produkcji
uznanych za prawdopodobnie pora˝one nie przeznacza si´ do sadzenia.
2. RoÊliny, o których mowa w ust. 1, pod nadzorem
wojewódzkiego inspektora:
1) w przypadku bulw ziemniaka mogà byç:
a) przeznaczone do konsumpcji, po ich uprzednim
zapakowaniu w miejscach, w których istniejà
warunki unieszkodliwiania resztek w sposób
gwarantujàcy wyeliminowanie ryzyka rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum
oraz po bezpoÊrednim dostarczeniu ich do odbiorcy bez przepakowywania, lub
b) przeznaczone do przemys∏owego przetworzenia
w zak∏adzie przetwórczym, po bezpoÊrednim
i natychmiastowym ich dostarczeniu do zak∏adu
przetwórczego, je˝eli zak∏ad ten dysponuje:
— technologià unieszkodliwiania resztek powsta∏ych w czasie przemys∏owego przetwarzania gwarantujàcà wyeliminowanie ryzyka
rozprzestrzenienia si´ bakterii Ralstonia solanacearum oraz
— systemem czyszczenia i dezynfekcji obejmujàcym przynajmniej Êrodki transportu, lub

§ 15. 1. Ârodki transportu, maszyny, urzàdzenia,
pojazdy, pojemniki, magazyny lub ich cz´Êci, materia∏y u˝ywane do pakowania i inne przedmioty, które zosta∏y uznane za ska˝one albo prawdopodobnie ska˝one, niszczy si´ albo odka˝a przez oczyszczenie lub dezynfekcj´ w sposób uniemo˝liwiajàcy rozprzestrzenienie si´ bakterii Ralstonia solanacearum, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora.
2. Ârodków transportu, maszyn, urzàdzeƒ, pojazdów, pojemników, magazynów lub ich cz´Êci, materia∏ów u˝ywanych do pakowania i innych przedmiotów,
o których mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu odka˝ania, nie uznaje si´ za ska˝one albo za prawdopodobnie
ska˝one.
§ 16. 1. W obr´bie strefy zagro˝enia, w miejscu
produkcji uznanym za pora˝one, na polu lub w miejscu uprawy pod os∏onami uznanym za pora˝one:
1) przez okres co najmniej czterech sezonów uprawowych nast´pujàcych po stwierdzeniu pora˝enia:
a) niszczy si´ samosiewy ziemniaka lub pomidora
oraz innych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum, w tym dziko rosnàce roÊliny
z rodziny psiankowatych,
b) zakazuje si´ sadzenia bulw, roÊlin i nasion ziemniaka, roÊlin i nasion pomidora, innych roÊlin
˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum,
roÊlin rodzaju Brassica stwarzajàcych ryzyko
prze˝ycia tej bakterii oraz innych roÊlin stwarzajàcych ryzyko rozprzestrzeniania si´ tej bakterii,
oraz
2) w pierwszym sezonie uprawowym, nast´pujàcym
po okresie, o którym mowa w pkt 1, dopuszcza si´
upraw´ ziemniaków, które nie b´dà przeznaczone
do sadzenia, lub upraw´ pomidorów, je˝eli co najmniej przez dwa kolejne sezony uprawowe, poprzedzajàce ten sezon uprawowy, stwierdzono
w wyniku urz´dowych kontroli, ˝e to pole lub miejsce uprawy pod os∏onami jest wolne od samosiewów ziemniaka i pomidora oraz innych roÊlin
˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum,
w tym dziko rosnàcych roÊlin z rodziny psiankowa-
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tych; uprawa podlega urz´dowej kontroli, w ramach której, po zbiorach, sà pobierane próby
bulw ziemniaka lub roÊlin pomidora do badaƒ laboratoryjnych, o których mowa w § 6, oraz
3) w pierwszym sezonie uprawy ziemniaków lub pomidorów nast´pujàcym po sezonie uprawowym,
o którym mowa w pkt 2, i po zastosowaniu zmianowania wy∏àczajàcego to pole lub miejsce uprawy pod os∏onami z uprawy ziemniaków, pomidorów lub innych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum co najmniej przez dwa kolejne
sezony uprawowe, je˝eli b´dà uprawiane ziemniaki przeznaczone do sadzenia; uprawa podlega
urz´dowej kontroli, albo
4) przez okres co najmniej pi´ciu sezonów uprawowych nast´pujàcych po stwierdzeniu pora˝enia
niszczy si´ samosiewy ziemniaka, pomidora oraz
innych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum, w tym dziko rosnàce roÊliny z rodziny
psiankowatych, oraz
5) w okresie, o którym mowa w pkt 4, pole lub miejsce uprawy pod os∏onami:
a) przez pierwsze trzy sezony uprawowe:
— pozostawia si´ od∏ogiem lub obsiewa zbo˝em albo
— przeznacza si´ na sta∏e pastwisko z cz´stym
niskim koszeniem lub pod intensywny wypas, albo produkcj´ nasiennà traw,
b) przez nast´pne sezony uprawowe — przeznacza
si´ na upraw´ roÊlin nieb´dàcych ˝ywicielami
bakterii Ralstonia solanacearum oraz niestwarzajàcych ryzyka prze˝ycia lub rozprzestrzeniania si´ tej bakterii, oraz
6) w pierwszym sezonie uprawowym nast´pujàcym
po okresie, o którym mowa w pkt 4, dopuszcza si´
upraw´ ziemniaków, w tym przeznaczonych do sadzenia, lub upraw´ pomidorów, je˝eli co najmniej
przez dwa kolejne sezony uprawowe, poprzedzajàce ten sezon uprawowy, stwierdzono w wyniku
urz´dowych kontroli, ˝e to pole lub miejsce uprawy pod os∏onami jest wolne od samosiewów
ziemniaka i pomidora oraz innych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum, w tym
dziko rosnàcych roÊlin z rodziny psiankowatych;
uprawa podlega urz´dowej kontroli, w ramach
której, po zbiorach, sà pobierane próby bulw ziemniaka lub roÊlin pomidora do badaƒ laboratoryjnych, o których mowa w § 6.
2. W obr´bie strefy zagro˝enia, w miejscu produkcji uznanym za pora˝one, na polach innych ni˝ okreÊlone w ust. 1:
1) w sezonie uprawowym nast´pujàcym po stwierdzeniu pora˝enia:
a) nie sadzi si´ bulw, roÊlin lub nasion ziemniaka,
lub innych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum, albo
b) je˝eli wojewódzki inspektor stwierdzi, ˝e nie istnieje ryzyko wyst´powania na polu samosiewów ziemniaka lub pomidora oraz innych roÊlin
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˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum,
w tym dziko rosnàcych roÊlin z rodziny psiankowatych, dopuszcza si´ sadzenie wy∏àcznie sadzeniaków ziemniaka i upraw´ ziemniaków, które nie b´dà przeznaczone do sadzenia, lub upraw´ roÊlin pomidora wyprodukowanych z nasion spe∏niajàcych wymagania okreÊlone
w przepisach w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu si´ organizmów
kwarantannowych, z wy∏àczeniem uprawy nasiennej pomidora;

2) w sezonie uprawowym nast´pujàcym po sezonie
uprawowym, o którym mowa w pkt 1:
a) w przypadku uprawy ziemniaków, w tym przeznaczonych do sadzenia, dopuszcza si´ sadzenie wy∏àcznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków pochodzàcych z miejsc produkcji innych
ni˝ uznane za pora˝one, uznanych na podstawie
urz´dowych kontroli za wolne od bakterii Ralstonia solanacearum, albo
b) w przypadku uprawy pomidorów dopuszcza si´
sadzenie wy∏àcznie roÊlin pomidora wyprodukowanych z nasion spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w przepisach w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu si´ organizmów kwarantannowych lub roÊlin wyprodukowanych, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w wyniku rozmna˝ania wegetatywnego roÊlin wyprodukowanych z takich nasion,
w miejscach produkcji innych ni˝ uznane za pora˝one;
3) w sezonie uprawowym nast´pujàcym po sezonie
uprawowym, o którym mowa w pkt 2:
a) w przypadku uprawy ziemniaków, w tym przeznaczonych do sadzenia, dopuszcza si´ sadzenie wy∏àcznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków wyprodukowanych, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, z sadzeniaków ziemniaka, albo
b) w przypadku uprawy pomidorów dopuszcza si´
sadzenie wy∏àcznie roÊlin pomidora wyprodukowanych z nasion spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w przepisach w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu si´ organizmów kwarantannowych lub roÊlin wyprodukowanych, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w wyniku rozmna˝ania wegetatywnego roÊlin wyprodukowanych z takich nasion;
4) w okresie, o którym mowa w pkt 1—3:
a) niszczy si´ samosiewy ziemniaka, pomidora
oraz innych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum, w tym dziko rosnàce roÊliny
z rodziny psiankowatych,
b) uprawa roÊlin ziemniaka lub pomidora podlega
urz´dowej kontroli, w ramach której, je˝eli sà
uprawiane ziemniaki, po zbiorach, sà pobierane
próby bulw ziemniaka do badaƒ laboratoryjnych, o których mowa w § 6.
3. W obr´bie strefy zagro˝enia, w miejscu uprawy
pod os∏onami uznanym za pora˝one, w którym jest
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mo˝liwa ca∏kowita wymiana gleby lub pod∏o˝a uprawowego:

b) miejsc przechowywania roÊlin ziemniaka lub
pomidora;

1) nie sadzi si´ bulw, nasion i roÊlin ziemniaka, roÊlin
i nasion pomidora oraz innych roÊlin ˝ywicielskich
bakterii Ralstonia solanacearum, do czasu przeprowadzenia, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, zabiegów zapewniajàcych zwalczenie tej
bakterii, obejmujàcych co najmniej:

2) je˝eli roÊliny, o których mowa w § 3 ust. 1, zosta∏y
uznane za pora˝one, bezpoÊrednio po stwierdzeniu pora˝enia i przez okres co najmniej trzech sezonów uprawowych po stwierdzeniu pora˝enia:

a) usuni´cie materia∏u roÊlinnego roÊlin ˝ywicielskich tej bakterii,
b) wymian´ gleby lub pod∏o˝a uprawowego,
c) oczyszczenie lub dezynfekcj´ miejsca uprawy
oraz sprz´tu i urzàdzeƒ wykorzystywanych przy
produkcji;
2) po przeprowadzeniu zabiegów, o których mowa
w pkt 1, dopuszcza si´ w przypadku uprawy:
a) ziemniaków — wysadzanie wy∏àcznie sadzeniaków ziemniaka lub minibulw lub mikroroÊlin,
wyprodukowanych pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, albo
b) pomidorów — wysadzanie wy∏àcznie roÊlin pomidora wyprodukowanych z nasion spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w przepisach
w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu si´ organizmów kwarantannowych lub roÊlin wyprodukowanych, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w wyniku rozmna˝ania wegetatywnego roÊlin wyprodukowanych z takich nasion, w miejscach produkcji
innych ni˝ uznane za pora˝one;
3) wojewódzki inspektor przeprowadza kontrol´ nawadniania, zraszania i opryskiwania roÊlin, a je˝eli stwierdzi ryzyko rozprzestrzeniania si´ bakterii
Ralstonia solanacearum — zakazuje ich nawadniania, zraszania lub opryskiwania.
4. W obr´bie strefy zagro˝enia, w miejscu produkcji uznanym za pora˝one, bezpoÊrednio po stwierdzeniu pora˝enia oraz w sezonie uprawowym nast´pujàcym po sezonie, w którym stwierdzono pora˝enie:
1) sprz´t i urzàdzenia wykorzystywane przy produkcji
roÊlin ziemniaka lub pomidora i miejsca przechowywania tych roÊlin czyÊci si´ i dezynfekuje
w sposób uniemo˝liwiajàcy rozprzestrzenianie si´
bakterii Ralstonia solanacearum;
2) wojewódzki inspektor przeprowadza kontrole nawadniania, zraszania i opryskiwania roÊlin, a je˝eli stwierdzi ryzyko rozprzestrzeniania si´ bakterii
Ralstonia solanacearum — zakazuje ich nawadniania, zraszania lub opryskiwania.
§ 17. 1. W obr´bie strefy zagro˝enia, oprócz wymagaƒ okreÊlonych w § 16, podejmuje si´ nast´pujàce
czynnoÊci:
1) niezw∏ocznie po stwierdzeniu pora˝enia przeprowadza si´ czyszczenie lub dezynfekcj´:
a) sprz´tu i urzàdzeƒ wykorzystywanych przy produkcji roÊlin ziemniaka lub pomidora,

a) wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad
miejscami, w których uprawia si´ lub przechowuje roÊliny ziemniaka lub pomidora, lub w których jest u˝ywany sprz´t lub urzàdzenia wykorzystywane przy produkcji roÊlin ziemniaka lub
pomidora,
b) w przypadku uprawy:
— ziemniaków sadzi si´ wy∏àcznie sadzeniaki
ziemniaka lub bulwy ziemniaka wyprodukowane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora; uprawa podlega urz´dowej kontroli,
w ramach której, je˝eli sà uprawiane ziemniaki przeznaczone do sadzenia, po zbiorach,
sà pobierane próby bulw tych ziemniaków
do badaƒ laboratoryjnych, o których mowa
w § 6,
— pomidorów sadzi si´ wy∏àcznie roÊliny pomidora wyprodukowane z nasion spe∏niajàcych
wymagania okreÊlone w przepisach w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu si´ organizmów kwarantannowych lub roÊliny wyprodukowane, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w wyniku
rozmna˝ania wegetatywnego roÊlin wyprodukowanych z takich nasion,
c) oddzielnie zbiera si´, przechowuje, przemieszcza i pakuje bulwy ziemniaka przeznaczone do
sadzenia oraz pozosta∏e bulwy ziemniaka albo
dokonuje czyszczenia i dezynfekcji pomi´dzy
ka˝dà z tych czynnoÊci,
d) wojewódzki inspektor przeprowadza urz´dowe
kontrole, zgodnie z § 3 i 4;
3) je˝eli wody powierzchniowe zosta∏y uznane za ska˝one lub obj´te zasi´giem mo˝liwego rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum,
wojewódzki inspektor, bezpoÊrednio po stwierdzeniu ska˝enia i przez okres co najmniej trzech sezonów uprawowych po stwierdzeniu ska˝enia, przeprowadza:
a) coroczne kontrole obejmujàce pobieranie do
badaƒ laboratoryjnych prób wód powierzchniowych i dziko rosnàcych roÊlin ˝ywicielskich z rodziny psiankowatych, rosnàcych w sàsiedztwie
tych wód, w terminach umo˝liwiajàcych wykrycie bakterii Ralstonia solanacearum,
b) kontrole nawadniania, zraszania i opryskiwania
roÊlin ziemniaka lub pomidora oraz innych roÊlin ˝ywicielskich bakterii Ralstonia solanacearum, a je˝eli stwierdzi ryzyko rozprzestrzeniania si´ bakterii Ralstonia solanacearum — zakazuje nawadniania, zraszania lub opryskiwania
tych roÊlin; dopuszcza si´ stosowanie, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, do nawadniania, zraszania lub opryskiwania roÊlin wody
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uznanej za ska˝onà, je˝eli zastosowana technika
nawadniania, zraszania lub opryskiwania wyklucza rozprzestrzenianie si´ bakterii Ralstonia
solanacearum,
c) kontrole usuwania resztek sta∏ych lub p∏ynnych
powstajàcych w czasie przemys∏owego przetwarzania roÊlin ziemniaka lub pomidora, lub
powstajàcych w miejscach pakowania tych roÊlin — je˝eli resztki takie zosta∏y uznane za ska˝one.
2. W obr´bie strefy zagro˝enia wojewódzki inspektor mo˝e podjàç dzia∏ania zmierzajàce do wymiany sadzeniaków ziemniaka.
§ 18. 1. Sadzeniaki ziemniaka powinny pochodziç
w prostej linii od materia∏u uznanego w wyniku badaƒ
laboratoryjnych, o których mowa w § 6, za wolny od
bakterii Ralstonia solanacearum.
2. Badaniom, o których mowa w ust. 1, poddaje si´:
1) ka˝dà roÊlin´ pochodzàcà z poczàtkowego rozmno˝enia klonalnego lub reprezentatywnà prób´:
a) materia∏u siewnego bazowego lub
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b) rozmno˝eƒ poprzedzajàcych materia∏ siewny
bazowy albo
2) je˝eli zostanie stwierdzone wyst´powanie bakterii
Ralstonia solanacearum w sadzeniakach ziemniaka wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) wczeÊniejsze rozmno˝enia, w tym poczàtkowe
rozmno˝enie klonalne oraz systematycznie rozmno˝enia klonalne materia∏ów siewnych bazowych, albo
b) wszystkie rozmno˝enia klonalne materia∏ów
siewnych bazowych lub wczeÊniejsze rozmno˝enia, w tym poczàtkowe rozmno˝enie klonalne, gdy nie zostanie stwierdzone pokrewieƒstwo klonalne.
§ 19. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ bakterii
Ralstonia solanacearum (Dz. U. Nr 83, poz. 775).
§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

