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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ organizmów charakte-
ryzujàcych si´ szczególnà szkodliwoÊcià oraz szczegó∏owych zasad wyznaczania stref pora˝enia i stref bez-

pieczeƒstwa w zwiàzku z wystàpieniem tych organizmów.

Na podstawie art. 3a oraz art. 5a ust. 4 ustawy
z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roÊlin uprawnych
(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe sposoby zwalczania oraz zapobiega-
nia rozprzestrzenianiu si´ czynnika chorobotwór-

czego Synchytrium endobioticum — wywo∏ujàce-
go chorob´ rak ziemniaka, czynnika chorobotwór-
czego Clavibacter michiganensis spp. Sepedoni-
cus — wywo∏ujàcego chorob´ bakterioza pierÊcie-
niowa ziemniaka oraz szkodników: màtwika ziem-
niaczanego (Globodera rostochiensis) i màtwika
agresywnego (Globodera pallida),

2) szczegó∏owe zasady wyznaczania stref pora˝enia
oraz stref bezpieczeƒstwa w zwiàzku z wystàpie-
niem organizmów szkodliwych, wymienionych
w pkt 1.

§ 2. 1. Strefa pora˝enia obejmuje grunty zara˝one,
na których stwierdzono wyst´powanie organizmów



szkodliwych, o których mowa w § 1 pkt 1, na co naj-
mniej jednej roÊlinie lub w próbce gleby.

2. W przypadku stwierdzenia pora˝enia co najmniej
jednej bulwy ziemniaka w partii sk∏adowanych ziem-
niaków strefa pora˝enia obejmuje grunty, z których te
ziemniaki pochodzà.

3. Strefa bezpieczeƒstwa obejmuje grunty po∏o˝o-
ne wokó∏ strefy pora˝enia, na których istnieje prawdo-
podobieƒstwo wyst´powania organizmów szkodli-
wych, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. 1. Magazyny, Êrodki transportu i inne przed-
mioty, a w szczególnoÊci narz´dzia i opakowania, któ-
re mia∏y kontakt z pora˝onymi ziemniakami, poddaje
si´ dezynfekcji.

2. W strefie pora˝enia zwalcza si´ samosiewy ziem-
niaków oraz inne roÊliny z rodziny psiankowatych.

Rozdzia∏ 2

Czynnik chorobotwórczy Synchytrium endobioticum

§ 4. 1. Stref´ pora˝enia wyznacza si´ na gruntach,
na których uprawiano ziemniaki, po stwierdzeniu obja-
wów raka ziemniaka na co najmniej jednej roÊlinie.

2. Po wyznaczeniu strefy pora˝enia okreÊla si´ pa-
totyp raka ziemniaka.

3. Stref´ bezpieczeƒstwa wyznacza si´ na odle-
g∏oÊç 300 m od zewn´trznej granicy strefy pora˝enia,
z wy∏àczeniem obszarów, na których nie istnieje praw-
dopodobieƒstwo rozprzestrzenienia si´ raka ziemnia-
ka.

§ 5. Ziemniaki pochodzàce z gruntów zara˝onych
rakiem ziemniaka:

1) nie sà wprowadzane do obrotu, z wyjàtkiem sprze-
da˝y zak∏adowi przemys∏owemu przerabiajàcemu
ziemniaki, je˝eli technologia przerobu gwarantuje
zniszczenie czynnika chorobotwórczego,

2) mogà byç wykorzystane na w∏asne potrzeby, po
uprzednim ugotowaniu,

3) nie mogà byç u˝yte do sadzenia.

§ 6. 1. W strefie pora˝enia, w okresie 10 lat od dnia
jej wyznaczenia, nie uprawia si´ ziemniaków i innych
roÊlin korzeniowych oraz roÊlin przeznaczonych do
przesadzania na inne grunty lub przechowywania
w gruncie.

2. Inne p∏ody rolne mo˝na wywoziç ze strefy pora-
˝enia po uprzednim ich oczyszczeniu z przylegajàcej do
nich gleby.

3. W strefie bezpieczeƒstwa uprawia si´ wy∏àcznie
odmiany ziemniaka nieprzeznaczone do sadzenia, cha-
rakteryzujàce si´ wysokim stopniem odpornoÊci na
wyst´pujàcy patotyp raka ziemniaka.

4. Sadzeniaki ziemniaka mogà byç uprawiane
w strefie pora˝enia i w strefie bezpieczeƒstwa po up∏y-
wie 5 lat od dnia zniesienia tych stref.

Rozdzia∏ 3

Czynnik chorobotwórczy 
Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus

§ 7. 1. Ziemniaki pora˝one bakteriozà pierÊcienio-
wà ziemniaka:

1) nie sà wprowadzane do obrotu, z wyjàtkiem sprze-
da˝y zak∏adowi przemys∏owemu przerabiajàcemu
ziemniaki, je˝eli technologia przerobu gwarantuje
zniszczenie czynnika chorobotwórczego,

2) mogà byç wykorzystane na w∏asne potrzeby, po
uprzednim ugotowaniu,

3) nie mogà byç u˝yte do sadzenia.

2. ¸´ty ziemniaków pochodzàce z gruntów zara˝o-
nych bakteriozà pierÊcieniowà ziemniaka zbiera si´
i spala na tym gruncie.

§ 8. W strefie pora˝enia nie uprawia si´ ziemniaków
i pomidorów przez okres 3 lat od dnia, w którym stwier-
dzono wyst´powanie tego czynnika chorobotwórcze-
go.

§ 9. Brak wyst´powania bakteriozy pierÊcieniowej
ziemniaka stwierdza wojewódzki inspektor ochrony ro-
Êlin w Êwiadectwie zdrowotnoÊci.

Rozdzia∏ 4

Màtwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis),
màtwik agresywny (Globodera pallida)

§ 10. Ziemniaki pochodzàce z gruntów zara˝onych
màtwikiem ziemniaczanym lub màtwikiem agresyw-
nym:

1) nie sà wprowadzane do obrotu, z wyjàtkiem sprze-
da˝y zak∏adowi przemys∏owemu przerabiajàcemu
ziemniaki, je˝eli technologia przerobu gwarantuje
zniszczenie szkodnika, 

2) mogà byç wykorzystane na w∏asne potrzeby.

§ 11. 1. W strefie pora˝enia:

1) nie uprawia si´ ziemniaków, pomidorów, papryki,
ober˝yny oraz innych roÊlin z rodziny psiankowa-
tych, przez okres 5 lat od dnia, w którym stwierdzo-
no wyst´powanie màtwika ziemniaczanego lub
màtwika agresywnego, z zastrze˝eniem ust. 2,

2) nie uprawia si´, nie przechowuje w glebie i nie sk∏a-
duje innych roÊlin przeznaczonych do sadzenia na
gruntach niezara˝onych.

2. W strefie pora˝enia dopuszcza si´ uprawianie
odmian ziemniaka odpornych na wyst´pujàcy patotyp
szkodników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, je˝eli:
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1) odmiany te przeznaczone sà do konsumpcji lub
przerobu przemys∏owego,

2) uprzednio przeprowadzono odka˝anie gleby.

§ 12. 1. Nie u˝ywa si´ do sadzenia ziemniaków za-
ra˝onych màtwikiem ziemniaczanym lub màtwikiem
agresywnym.

2. Grunty, na których uprawiane sà ziemniaki sa-
dzeniaki, powinny byç wolne od cyst zawierajàcych ̋ y-
we jaja i larwy màtwika ziemniaczanego lub màtwika
agresywnego, co stwierdza wojewódzki inspektor
ochrony roÊlin w Êwiadectwie zdrowotnoÊci.

3. Âwiadectwo zdrowotnoÊci, o którym mowa
w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony roÊlin wydaje
od dnia 15 wrzeÊnia roku poprzedzàjàcego sadzenie
ziemniaków do dnia 30 marca roku, w którym ziemnia-
ki b´dà sadzone.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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