
 

„ 18.3.  Rastliny stolonotvorných alebo 

hľuzotvorných druhov zemiaka 

(Solanum L.) alebo ich krížencov 

určené na výsadbu, iné ako hľuzy 

zemiaka (Solanum tuberosum L.) 

uvedené v bodoch 18.1., 18.1.1. 

alebo 18.2., iné ako kultivačný 

udržiavací materiál skladovaný 

v génových bankách alebo génových 

odrodových kolekciách a iné ako 

osivo zemiaka (Solanum tuberosum 

L.) uvedené v bode 18.3.1. 
 

a)  Rastliny sa musia uchovávať 

v karanténnych podmienkach 

a karanténnym testovaním sa musí 

preukázať, že sú bez výskytu škodlivých 

organizmov, 

b)  karanténne testovanie uvedené v písmene 

a) sa uskutočňuje 

1.  pod dozorom oficiálnej organizácie na 

ochranu rastlín daného členského štátu 

alebo v Slovenskej republike 

kontrolného ústavu a vykonáva ho 

školený personál tejto organizácie alebo 

iného schváleného orgánu, 

2.  v priestoroch vybavených vhodným 

zariadením, ktoré slúži na obmedzenie 

výskytu škodlivých organizmov 

a uchovanie materiálu vrátane 

indikačných rastlín, a to takým 

spôsobom, aby sa eliminovalo 

akékoľvek riziko šírenia škodlivých 

organizmov, 

3.  na všetkých jednotkách materiálu, 

—  vizuálnym preskúmaním zameraným 

na príznaky spôsobené ktorýmkoľvek 

škodlivým organizmom, ktoré sa 

vykonáva v pravidelných intervaloch 

počas celej dĺžky minimálne jedného 

vegetačného cyklu, pričom sa 

zohľadní typ materiálu a jeho rastová 

fáza počas testovacieho programu, 

—   testovaním vykonávaným vhodnými 

metódami, ktoré sa predložia 

odborníkom Komisie (§ 18), 

—  v prípade všetkých zemiakových 

materiálov aspoň na: 

—  andský latentný tymovírus 

zemiakov (Andean potato latent 

virus), 

—  vírus Arracacha B. (oca kmeň), 

—  vírus baktériovej krúžkovitosti 

zemiaka (potato black ringspot 

virus), 

—  vírus PLRV (zvinutka zemiakov – 

potato spindle tuber viroid), 

—  T vírus zemiakov (potato virus T), 

—  andský vírus škvrnitosti zemiakov 

(Andean potato mottle virus), 

—  bežné vírusy zemiakov A, M, S, 

V, X a Y (vrátane Yo, Yn, Yc) 



a vírusu PLRV (zvinutky 

zemiakov), 

—  Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Spieckermann 

a Kotthoff) Davis et al., 

—  Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al., 
 

—  v prípade osiva zemiaka Solanum 

tuberosum L. iného ako je osivo 

uvedené v bode 18.3.1., minimálne na 

vírusy a viroidy uvedené vyššie, 
 

4.  primeraným testovaním na akékoľvek 

iné príznaky pozorované pri vizuálnom 

skúmaní, aby sa zistili škodlivé 

organizmy, ktoré tieto príznaky 

vyvolali, 
 

c)  každý materiál, v ktorom sa na základe 

testov uvedených v písmene b) zistil 

výskyt škodlivých organizmov uvedených 

v písmene b), sa musí okamžite zničiť 

alebo podrobiť postupom, ktoré eliminujú 

škodlivý organizmus alebo organizmy, 

d)  každá organizácia alebo výskumná 

inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, 

informuje oficiálnu organizáciu na 

ochranu rastlín v danom členskom štáte 

alebo v Slovenskej republike kontrolný 

ústav, že takýto materiál uchováva. 
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