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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. ja nu ára 2004,

 kto rým sa usta no vu jú pod mien ky na ochra nu pro ti roz ši ro va niu vy bra ných dru hov
oba ¾o va čov

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 30b zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li -
vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. (ïa lej len „zá -
kon“) na ria ïu je:

§ 1

Toto na ria de nie usta no vu je opat re nia na ochra nu
pro ti za vle če niu a roz ši ro va niu oba ¾o va čov Ca co e ci mor -
pha pro nu ba na HÜBNER a Epi cho ris to des acer bel la
WAL KER (ïa lej len „oba ¾o va če“).

§ 2

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie:
a) oba ¾o vač mi ka ran tén ne škod li vé or ga niz my ži vo číš -

ne ho pô vo du z če ¾a de oba ¾o va čo vi té (Tor tri ci dae),
kto ré ško dia naj mä na rast li nách klin če kov (Dian -
thus L.) pes to va ných v skle ní ko vých kul tú rach,

b) rast li na mi ur če ný mi na pes to va nie rast li ny, kto ré sa 
už pes tu jú a kto ré sa majú po pre mies tne ní na iné
sta no vi sko na ïa lej pes to va�, ale bo sa ne pes tu jú a po 
pre mies tne ní na iné sta no vi sko sa majú pes to va�
(na prí klad prie sa dy, od rez ky, sa de ni ce a iné čas ti
rast lín ur če né na roz mno žo va nie),

c) pri már ny mi hos ti te¾ ský mi rast li na mi rast li ny klin -
če ka (Dian thus L.), chry zan té mov ky (Chry san the -
mum L.), muš ká tu (Pe lar go nium L´HE RIT ex AIT.),
ruže (Ro sa L.) vrá ta ne re za ných kve tov,

d) se kun dár ny mi hos ti te¾ ský mi rast li na mi rast li ny
aká cie (Aca cia MILL.), bo ro vi ce (Pi nus L.), ces na ku
pó ro vé ho (Al lium po rrum L.), cez mí ny (Ilex L.), cit ró -
nov ní ka (Cit rus L.), cyp ru su (Cup res sus L.), ïa te li ny
(Tri fo lium spp.), gar biar ni ka (Co ria ria L.), ger be ry
(Ger be ra CASS.), hra chu sia te ho (Pi sum sa ti vum L.),
hruš kov ca (Per sea MILL.), jab lo ne (Ma lus MILL.), ja -
ho dy (Fra ga ria L.), ja vo ra (Acer L.), jaz mí nu (Jas mi -
num L.), ka pus ty (Bras si ca spp.), ¾u¾ ka ze mia ko vé ho
(So la num tu be ro sum L.), ma hó nie (Ma ho nia NUTT.),
ma li ny a ostru ži ny (Ru bus L.), mrk vy oby čaj nej (Da -
u cus ca ro ta L.), or go vá nu (Sy rin ga L.), prýš tca ( Eu -
phorbia L.), raj čia ka jed lé ho (Ly co per si con ly co per si -
cum (L.) KAR STEN ex FARW.), ra nos ta ja (Co ro nil la
L.), ro do den dro nu (Rho do den dron L.), sliv ky (Pru nus
L.), smre ka (Pi nus A. DIETR.), to po ¾a (Po pu lus L.),
tuje (Thu ja L.), viky (Vi cia L.) a vav rí na (La u rus L.).

§ 3

(1) Kaž dý, kto zis tí vý skyt ale bo má po do zre nie z vý -
sky tu oba ¾o va čov, je po vin ný ohlá si� túto sku toč nos�
Ústred né mu kon trol né mu a skú šob né mu ús ta vu po ¾no -
hos po dár ske mu (ïa lej len „kon trol ný ús tav“).

(2) Kon trol ný ús tav pri po do zre ní na vý skyt oba ¾o va -
čov za bez pe čí od ber vzo riek a ich dia gnos ti ko va nie
v dia gnos tic kom la bo ra tó riu kon trol né ho ús ta vu. Kaž -
dú vzor ku musí spre vá dza� zá znam o od be re vzor ky. Do 
ukon če nia la bo ra tór nych tes tov pla tia usta no ve nia od -
se ku 3 písm. a).

(3) Po po tvr de ní vý sky tu oba ¾o va čov kon trol ný ús tav 
a) za ká že roz hod nu tím uvá dza nie do obe hu hos ti te¾ -

ských rast lín uve de ných v § 2 písm. c) a d) (ïa lej len
„hos ti te¾ ské rast li ny“) na pad nu tých oba ¾o vač mi ale -
bo po do zri vých z na pad nu tia,

b) zis tí pô vod škod li vých or ga niz mov,
c) vy ko ná po dro bný prie skum ich územ né ho roz ší re -

nia na mies te a v oko lí vý sky tu, prí pad ne na ïal ších
mies tach mož né ho vý sky tu,

d) na zá kla de hod no te nia ri zi ka na ria di roz hod nu tím
vy ko na nie rast li no le kár skych opat re ní pod ¾a § 6.

(4) Re za né kve ty hos ti te¾ ských rast lín sla bo na pad -
nu té oba ¾o vač mi môžu by� uvá dza né do obe hu, ak na -
pad nu té rast li ny ale bo rast li ny po do zri vé z na pad nu tia
sú ošet re né prí prav ka mi na ochra nu rast lín re gis tro va -
ný mi v Slo ven skej re pub li ke. V ob do bí od 16. ok tób ra
do 30. ap rí la ošet re nie nie je pot reb né.

(5) Kon trol ný ús tav in for mu je Mi nis ter stvo pô do hos -
po dár stva Slo ven skej re pub li ky o kaž dom zis te ní vý -
sky tu oba ¾o va čov.

(6) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky pod ¾a oso bit né ho predpisu1) in for mu je o kaž -
dom zis te ní vý sky tu oba ¾o va čov Ko mi siu Eu róp skych
spo lo čen stiev, Eu róp sku a stre do zem skú or ga ni zá ciu
ochra ny rast lín a pod ¾a pot re by ostat né kra ji ny, kto -
rých sa to týka.

§ 4

(1) Kon trol ný ús tav vy ko ná va rast li no le kár sku kon -
tro lu hos ti te¾ ských rast lín oba ¾o va čov ok rem osi va
a plo dov, pod ¾a oso bit né ho predpisu2)
a) v mies tach vstu pu, na kto rých sa vy ko ná va rast li no -

le kár ska kon tro la, ale bo v mies te vy klád ky,
b) v skle ní koch, mno žiar ňach a na iných mies tach,
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v kto rých sa pes tu jú hos ti te¾ ské rast li ny na úče ly
uvá dza nia do obe hu, 

c) pod ¾a pot re by na iných mies tach, na kto rých sa uvá -
dza jú do obe hu ale bo sa inak ma ni pu lu je s hos ti te¾ -
ský mi rast li na mi,

d) v bez pros tred nom oko lí pre vá dzok uve de ných v pís -
me nách b) a c).

(2) Pos tup pri vy ko ná va ní kon tro ly vý sky tu oba ¾o va -
čov je uve de ný v prí lo he č. 1.

(3) Na mies tach, na kto rých sa pes tu jú hos ti te¾ ské
rast li ny ur če né na pes to va nie ok rem osi va, kto ré boli
do ve ze né z kra jín, v kto rých sa vy sky tu jú oba ¾o va če, sa
ná sled ná rast li no le kár ska kon tro la musí vy ko na� do
30 dní od ich vy sa de nia. Ok rem toho fy to in špek tor vy -
ko ná va po čas dvoch ve ge tač ných ob do bí ná sled nú
rast li no le kár sku kon tro lu rast lín pes to va ných z kaž dé -
ho do vo zu pod ¾a prí lo hy č. 1.

§ 5

(1) Na úze mie Slo ven skej re pub li ky je za ká za né do vá -
ža� je din ce Ca co e ci mor pha pro nu ba na HÜBNER a Epi -
cho ris to des acer bel la WAL KER vo všet kých vý vi no vých
štá diách a rast li ny a rast lin né pro duk ty s ich vý sky -
tom.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne vz�a hu je na do voz,
pre voz, pre cho vá va nie ale bo akú ko¾ vek ma ni pu lá ciu
s oba lo vač mi na ve dec ké, vý skumné ale bo š¾ach ti te¾ -
ské úče ly, kto rý upra vu je oso bit ný pred pis.3)

§ 6

(1) Ak fy to in špek tor na zá kla de rast li no le kár skej kon -
tro ly vy ko na nej na mies tach pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a)
zis til vý skyt oba ¾o va čov na do vá ža ných hos ti te¾ ských
rast li nách, po stu pu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4)

(2) Kon trol ný ús tav môže ude li� vý nim ku pod ¾a usta -
no ve nia od se ku 1 a po vo li� do voz re za ných kve tov hos -
ti te¾ ských rast lín sla bo na pad nu tých oba ¾o vač mi, ak
sú na pad nu té rast li ny ale bo rast li ny, kto ré moh li by�
na pad nu té, ošet re né prí prav ka mi na ochra nu rast lín
re gis tro va ný mi v Slo ven skej re pub li ke.

(3) Ak fy to in špek tor na zá kla de rast li no le kár skej

kon tro ly vy ko na nej na mies tach pod ¾a § 4 ods. 1
písm. b) a c) zis til vý skyt oba ¾o va čov, na ria di ošet re nie
na pad nu tých rast lín a rast lín, kto ré moh li by� na pad -
nu té vrá ta ne ošet re nia prie sto rov a pre vá dzok, v kto -
rých sa môžu uve de né škod li vé or ga niz my vy sky to va�,
prí prav ka mi na ochra nu rast lín re gis tro va ný mi v Slo -
ven skej re pub li ke.

(4) Ak ošet re nie vy ko na né pod ¾a od se ku 3 ne bo lo
účin né ale bo jeho vy ko na ním nie je mož né v exis tu jú -
cich pod mien kach do siah nu� era di ká ciu oba ¾o va čov,
a hro zí ri zi ko ich roz ší re nia, na pad nu té hos ti te¾ ské
rast li ny mu sia by� zneš kod ne né spô so bom, kto rý určí
kon trol ný ús tav.

(5) V pre vádz kach uve de ných v od se ku 3 fy to in špek -
tor vy ko ná rast li no le kár sku kon tro lu po vy ko na ní ošet -
re nia na účel zis te nia účin nos ti uve de né ho ošet re nia
a pred kaž dou ex pe dí ciou hos ti te¾ ských rast lín. Usta -
no ve nia § 3 ods. 3 písm. a) pla tia pri me ra ne.

(6) Po po tvr de ní vý sky tu oba ¾o va čov na mies tach
uve de ných v § 4 ods. 1 písm. b) a c) kon trol ný ús tav vy -
ko ná po dro bný prie skum ich mož né ho územ né ho roz -
ší re nia v oko lí tých to miest ale bo na iných mies tach, na 
kto rých by sa uve de né škod li vé or ga niz my moh li vy sky -
to va�.

(7) Ak sa na zá kla de prie sku mu vy ko na né ho pod ¾a
od se ku 6 zis tí vý skyt oba ¾o va čov na mies tach uve de -
ných v § 4 ods. 1 písm. d), kon trol ný ús tav na ria di ošet -
re nie na pad nu tých rast lín a rast lín, kto ré moh li by� na -
pad nu té vrá ta ne ošet re nia prie sto rov pre vá dzok,
v kto rých sa môžu uve de né škod li vé or ga niz my vy sky -
to va�, prí prav ka mi na ochra nu rast lín re gis tro va ný mi
v Slo ven skej re pub li ke ale bo na vrh ne ob vod né mu les -
né mu úra du vy ko na nie na ria de ných rast li no le kár -
skych opat re ní pod ¾a oso bit né ho pred pi su.5)

§ 7

Tým to na ria de ním sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 2.

§ 8

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. feb ru ára
2004.

v z. Pál Csáky v. r. 
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1) § 21 písm. g) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001
Z. z.

2) § 5 ods. 1 a 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z.
3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 69/2004 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod mien ky na do voz a pre mies tňo va nie ur či tých škod li -

vých or ga niz mov, rast lín, rast lin ných pro duk tov a iných pred me tov na ve dec ké, vý skumné ale bo š¾ach ti te¾ ské úče ly.
4) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 74/2004 Z. z., kto rým sa usta no vu je pos tup pre ozná me nie o po za sta ve ní zá siel ky ale bo škod li -

vé ho or ga niz mu z tre tích kra jín.
5) § 6 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z.



Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 68/2004 Z. z.

KON TRO LA VÝ SKY TU OBA ¼O VA ČOV 

1. Kon tro lu vý sky tu oba ¾o va čov vy ko ná va kon trol ný ús tav len u tých ob hos po da ro va te ¾ov, kto rí pod lie ha jú re gis trá -
cii pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1) a to na tých to mies tach:
a) v skle ní koch, fó liov ní koch, rých liar ňach, mno žiar ňach a na iných mies tach, na kto rých sa pes tu jú, na úče ly

uvá dza nia do obe hu, hos ti te¾ ské rast li ny,
b) v oko lí su se dia com s pre vádz ka mi uve de ný mi v pís me ne a),
c) na mies tach, na kto rých sa vy ko ná va rast li no le kár ska kon tro la pri do vo ze.

2. Fy to in špek to ri vy ko ná va jú na mies tach uve de ných v bode 1 kon tro lu vý sky tu oba ¾o va čov 2-krát roč ne v me sia -
coch máj až sep tem ber. Na mies tach uve de ných v bode 1 písm. a), v kto rých sa pes tu jú rast li ny do ve ze né z kra jín,
v kto rých sa vy sky tu jú uve de né škod li vé or ga niz my, sa kon tro la musí vy ko na� do 30 dní od ich do ve ze nia.

3. Kon tro la vý sky tu oba ¾o va čov na vo¾ ne ras tú cich hos ti te¾ ských rast li nách (pod ¾a bodu 1 písm. b) sa vy ko ná va prí le -
ži tost ne, mi ni mál ne raz roč ne.

4. Pos tup pri vy ko ná va ní kon tro ly
a) v skle ní koch, fó liov ní koch, rých liar ňach a mno žiar ňach sa kon tro la vy ko ná tak, aby boli vi zu ál ne skon tro lo va -

né všet ky hos ti te¾ ské rast li ny,
b) kon tro la hos ti te¾ ských rast lín ras tú cich v oko lí pre vá dzok uve de ných v bode 1 písm. a) sa vy ko ná va prí le ži tost -

ne, vi zu ál ne sa pre hliad nu naj vý znam nej šie hos ti te¾ ské rast li ny,
c) ak ide o do vá ža né re za né kve ty, fy to in špek tor vi zu ál ne pre hliad ne 5 % rast lín, oso bit ne sa za me ria na rast li ny

klin če kov a chry zan tém,
d) ak ide o do vá ža né rast li ny ur če né na pes to va nie (na prí klad od rez ky), fy to in špek tor pri kon tro le po stu pu je pod ¾a 

oso bit né ho pred pi su.2) Ná sled ná rast li no le kár ska kon tro la po do vo ze tých to rast lín, kto ré sú vy sa de né na do -
čas né ale bo tr va lé sta no viš te, sa vy ko ná va pod ¾a bodu 2.

5. Z rast lín po do zri vých z na pad nu tia fy to in špek tor odo be rie vzor ku, kto rú odo šle do dia gnos tic ké ho la bo ra tó ria
kon trol né ho ús ta vu. Kaž dú vzor ku musí spre vá dza� zá znam o od be re vzor ky.

6. O kaž dej kon tro le vy ko na nej pod ¾a bo dov 2 a 3 vy pra cu je fy to in špek tor Zá pis o sle do va ní vý sky tu, v kto rom po dro -
bne za zna me ná skon tro lo va né čas ti po zem ku s hos ti te¾ ský mi rast li na mi (kon tro lo va né dru hy, pô vod ma te riá lu
a pod.).
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1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. o ochran ných opat re niach pro ti za vle če niu a roz ši ro va niu or ga niz mov
škod li vých pre rast li ny ale bo rast lin né pro duk ty.

2) Vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 41/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o vý ko ne
rast li no le kár skej sta rost li vos ti.



Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 68/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH AKTOV

Tým to na ria de ním sa trans po nu je práv ny akt eu róp skych spo lo čen stiev

Smer ni ca Rady 74/647/EHS o kon tro le oba ¾o va čov Ca co e ci mor pha pro nu ba na HÜBNER a Epi cho ris to des acer bel -
la WAL KER.

Pre klad tej to smer ni ce sa na chá dza v Cen trál nej pred kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu  prá va
Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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69

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. ja nu ára 2004,

kto rým sa usta no vu jú pod mien ky na do voz a pre mies tňo va nie ur či tých škod li vých or ga niz mov, 
rast lín, rast lin ných pro duk tov a iných pred me tov na ve dec ké, vý skumné

ale bo š¾ach ti te¾ ské úče ly

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z. kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 30b zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li -
vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. na ria ïu je:

§ 1

(1) Na ve dec ké, vý skumné ale bo š¾ach ti te¾ ské úče ly
(ïa lej len „ak ti vi ty“), kto ré za hŕ ňa jú po u ži tie škod li -
vých or ga niz mov, rast lín, rast lin ných pro duk tov
a iných pred me tov pod ¾a oso bit né ho predpisu1) (ïa lej
len „ma te riál“), je práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba
po vin ná pred do vo zom ta ké ho to ma te riá lu na úze mie
Slo ven skej re pub li ky ale bo pred jeho pre mies tňo va ním
v rám ci úze mia Slo ven skej re pub li ky ale bo jej chrá ne -
nej zóny po žia da� (ïa lej len „žia da te¾“) Mi nis ter stvo pô -
do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis -
ter stvo“) o po vo le nie.

(2) Žia dos� o po vo le nie pod ¾a od se ku 1 musí ob sa ho -
va�
a) ná zov, ad re su síd la a iden ti fi kač né čís lo práv nic kej

oso by vrá ta ne mena, priez vis ka a ad re sy oso by zod -
po ved nej za ak ti vi ty ale bo meno, priez vis ko a ad re su
fy zic kej oso by, 

b) ve dec ký ná zov ale bo ná zvy ma te riá lu vrá ta ne ve dec -
kých ná zvov prí sluš ných škod li vých or ga niz mov,

c) typ ma te riá lu,
d) množ stvo ma te riá lu,
e) mies to pô vo du ma te riá lu vrá ta ne prí sluš nej do ku -

men tá cie ma te riá lu do vá ža né ho z tre tej kra ji ny,
f) tr va nie, po pis, cie le a ob sah pred po kla da ných ak ti -

vít vrá ta ne sú hrnu ve dec kej, vý skumnej ale bo
š¾ach ti te¾ skej prá ce,

g) ad re su a po pis mies ta ale bo miest ka ran tén ne ho
pre cho vá va nia ma te riá lu a ad re su a po pis mies ta,
v kto rom sa bude vy ko ná va� tes to va nie,

h) mies to pr vé ho usklad ne nia ale bo pr vé ho pes to va nia
v prí pa de úrad ne schvá le né ho uvo¾ ne nia ma te riá lu
do obe hu,

i) na vr ho va né me tó dy zneš kod ne nia ale bo ošet re nia
ma te riá lu po skon če ní po vo le ných ak ti vít,

j) na vr ho va né mies to vstu pu, cez kto rý sa ma te riál do -
ve zie na úze mie Slo ven skej re pub li ky z tre tej kra ji ny.

§ 2

(1) Mi nis ter stvo po pri ja tí žia dos ti po vo lí vy ko ná va nie
prí sluš ných ak ti vít, ak Ústred ný kon trol ný a skú šob ný
ús tav po ¾no hos po dár sky (ïa lej len „kon trol ný ús tav“)
osved čí, že sú spl ne né pod mien ky uve de né v prí lo he č. 1.

(2) Ak kon trol ný ús tav po čas vy ko ná va nia ak ti vít zis -
tí, že pod mien ky uve de né v prí lo he č. 1 nie sú spl ne né,
mi nis ter stvo za ká že vy ko ná va nie ak ti vít po vo le ných
pod ¾a od se ku 1. 

(3) Po po vo le ní vy ko ná va nia ak ti vít uve de ných v § 1
mi nis ter stvo ude lí po vo le nie na dovoz2) na úze mie Slo -
ven skej re pub li ky ale bo na pre mies tňo va nie v rám ci
úze mia Slo ven skej re pub li ky ale bo jej chrá ne ných zón
ma te riá lu (ïa lej len „po vo le nie“) uve de né ho v žia dos ti.
Ma te riál musí by� po čas do vo zu ale bo pre mies tňo va nia
spre vá dza ný tým to po vo le ním, kto ré ho vzor je uve de ný
v prí lo he č. 2, a
a) ak ma te riál po chá dza z člen ských štá tov,3)

1. po vo le nie na pre mies tňo va nie ma te riá lu za ka -
ran tén nych pod mie nok sa musí úrad ne po tvr di�
člen ským štá tom pô vo du, ak mies tom pô vo du nie
je Slo ven ská re pub li ka, a

2. rast li ny, rast lin né pro duk ty a iné pred me ty uve -
de né v oso bit nom predpise4) mu sia by� spre vá -
dza né rast lin ným pa som vy da ným v sú la de s oso -
bit ným predpisom5) na zá kla de pre hliad ky
vy ko na nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su,6) za me ra -
nej na spl ne nie pod mie nok usta no ve ných v oso -
bit nom predpise7) ok rem usta no ve ní, kto ré sa tý -
ka jú škod li vé ho or ga niz mu, v sú vis los ti s kto rým
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1) § 3 ods. 7, § 4 ods. 4, § 5 ods. 5 ale bo § 10 ods. 7 písm. d) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. o ochran ných opat re -
niach pro ti za vle če niu a roz ši ro va niu or ga niz mov škod li vých pre rast li ny ale bo rast lin né pro duk ty.

2) § 4a ods. 2 a § 21 písm. f) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne ní zá ko na
č. 471/2001 Z. z.

3) § 2 ods. 1 písm. k) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 
4) Prí lo ha č. 5 čas� A na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z.
5) § 7 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 
6) § 6 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 
7) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 



sa po vo li li ak ti vi ty pod ¾a od se ku 1. Rast lin ný pas
musí ob sa ho va� text: „Ten to ma te riál sa  pre -
miestňuje v sú la de so smer ni cou č. 95/44/ES.“

Ak sa mies to ka ran tén ne ho pre cho vá va nia na chá -
dza mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky, mi nis ter -
stvo vy sta ví rast lin ný pas iba na zá kla de úda jov tý -
ka jú cich sa po vo le nia uve de né ho v od se ku 1, kto ré
úrad ne pri ja lo od zod po ved né ho or gá nu prí sluš né ho 
člen ské ho štá tu, a na zá kla de zá ru ky, že po čas pre -
pra vy ma te riá lu sa budú do dr žia va� ka ran tén ne
pod mien ky, a

b) ak sa ma te riál do vá ža z tre tej kra ji ny,
1. mi nis ter stvo udelí2) po vo le nie iba na zá kla de prí -

sluš nej do ku men tá cie tý ka jú cej sa mies ta pô vo -
du ma te riá lu a

2. rast li ny, rast lin né pro duk ty a iné pred me ty uve -
de né v oso bit nom predpise8) mu sia by� spre vá -
dza né rast li no le kár skym osved če ním vy da ným
v kra ji ne pô vo du v sú la de s oso bit ným
predpisom9) na zá kla de pre hliad ky vy ko na nej
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,6) za me ra nej na spl ne -
nie pod mie nok usta no ve ných v oso bit nom
predpise7) ok rem usta no ve ní tý ka jú cich sa škod -
li vé ho or ga niz mu, v sú vis los ti s kto rým sa po vo li li
ak ti vi ty pod ¾a od se ku 1. 

Rast li no le kár ske osved če nie musí ob sa ho va� meno
prí sluš né ho škod li vé ho or ga niz mu ale bo or ga niz -
mov a v „Do dat ko vom vy hlá se ní“ text: „Ten to ma te -
riál sa do vá ža v sú la de so smer ni cou č. 95/44/ES.“

(4) Žia da te¾ uve de ný v § 1 ods. 1 za bez pe čí, aby sa
ma te riál po čas do vo zu ale bo pre mies tňo va nia pre cho -
vá val v ka ran tén nych pod mien kach a aby sa pre mies tňo -
val pria mo a oka mžite na mies to ale bo mies ta uve de né
v žia dos ti.

(5) Kon trol ný ús tav monitoruje10) po vo le né ak ti vi ty
a zabezpečí11)
a) kon tro lu miest a ak ti vít po čas vy ko ná va nia tých to

ak ti vít vo vhod nom čase za me ra nú na do dr žia va nie
pod mie nok ka ran tén ne ho pre cho vá va nia a iných
vše obec ných pod mie nok bliž šie ur če ných v sú la de
s prí lo hou č. 1,

b) do dr žia va nie po stu pov vzh¾a dom na typ po vo le nej
ak ti vi ty tý ka jú cich sa
1. rast lín, rast lin ných pro duk tov a iných pred me tov

ur če ných na uvo¾ ne nie z ka ran té ny, 
1.1. kto ré sa uvo¾ nia z ka ran té ny iba na zá kla de

sú hla su kon trol né ho ús ta vu (ïa lej len
„úrad né uvo¾ ne nie“) po tom, ako sa po dro bi li
ka ran tén nym opat re niam vrá ta ne tes to va -
nia, kto rý mi sa pre u ká za lo, že sú bez vý sky -
tu aké ho ko¾ vek škod li vé ho or ga niz mu ok -
rem or ga niz mu, kto ré ho vý skyt je zná my
v Eu róp skom spo lo čen stve a nie je uve de ný
v oso bit nom pred pi se,7)

1.2. pre kto ré ka ran tén ne opat re nia vrá ta ne tes -
to va nia vy ko ná va jú od bor ne ško le ní pra cov -

ní ci žia da te ¾a ale bo inej úrad ne schvá le nej
in šti tú cie v sú la de s usta no ve nia mi prí lo hy
č. 3,

1.3. pri kto rých sa na zá kla de ka ran tén nych
opat re ní zis til vý skyt škod li vé ho or ga niz mu
pod ¾a bodu 1 ale bo kto ré pri šli do sty ku ale -
bo sa moh li kon ta mi no va� ma te riá lom s vý -
sky tom škod li vé ho or ga niz mu; tie sa zni čia
ale bo ošet ria vhod ným spô so bom, ale bo sa
po dro bia ka ran tén nym opat re niam za me ra -
ným na zni če nie prí sluš ných škod li vých or -
ga niz mov, pri čom usta no ve nia bodu 1.1.
pla tia pri me ra ne,

2. aké ho ko¾ vek iné ho ma te riá lu, pri kto rom sa po -
čas ale bo na kon ci vy ko ná va nia po vo le ných ak ti -
vít zis tí vý skyt škod li vé ho or ga niz mu,
2.1. vrá ta ne škod li vé ho or ga niz mu a aké ho ko¾ -

vek ma te riá lu, kto rý pri šiel do sty ku s na -
pad nu tým ma te riá lom ale bo kto rý sa mo hol
kon ta mi no va�; ten sa musí zni či�, ste ri li zo -
va� ale bo ošet ri� iným spô so bom ur če ným
kon trol ným ús ta vom, a

2.2. mies ta a za ria de nia, v kto rých sa prí sluš né
ak ti vi ty vy ko ná va li; tie sa mu sia ste ri li zo va�
ale bo vy čis ti� iným spô so bom ur če ným kon -
trol ným ús ta vom.

(6) Žia da te¾ zod po ved ný za ak ti vi ty musí bez od klad -
ne ozná mi� kon trol né mu ús ta vu kaž dý vý skyt škod li vé -
ho or ga niz mu uve de né ho v oso bit nom predpise7) v ma -
te riá li a kaž dý iný škod li vý or ga niz mus za
pred po kla du, že pred sta vu je ne bez pe čen stvo pre Eu -
róp ske spo lo čen stvo, a kto rý sa zis til po čas ak ti vít, spo -
lu s ozná me ním kaž dej uda los ti, v dô sled ku kto rej na -
stal únik prí sluš ných škod li vých or ga niz mov do
ži vot né ho pros tre dia.

(7) Kon trol ný ús tav zabezpečí11) vy ko na nie prí sluš -
ných ka ran tén nych opat re ní vrá ta ne tes to va nia pri ak -
ti vi tách vy u ží va jú cich rast li ny, rast lin né pro duk ty
a iné pred me ty, kto ré sú uve de né v oso bit nom pred pi -
se,12) ale nie sú uve de né v čas ti A ka pi to lách I až III prí -
lo hy č. 3. Tie to ka ran tén ne opat re nia mi nis ter stvo
oznámi13) Eu róp skej ko mi sii a ostat ným člen ským štá -
tom. 

§ 3

Mi nis ter stvo do 1. sep tem bra kaž dé ho roka oznámi13) 
Eu róp skej ko mi sii a člen ským štá tom zoz nam usku toč -
ne ných do vo zov a pre mies tňo va ní ma te riá lu po vo le né -
ho pod ¾a toh to na ria de nia s uve de ním množ stiev za ob -
do bie pred chá dza jú ce ho roka kon čia ce sa 30. júna
a všet ky prí pa dy na pad nu tia škod li vým or ga niz mom,
kto ré sa po tvr di li po čas ka ran tén nych opat re ní vrá ta ne 
tes to va nia pod ¾a prí lo hy č. 3.
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8) Prí lo ha č. 5 čas� B na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z.
9) § 10 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z.

10) § 22 ods. 1 písm. a) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z.
11) § 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky  č. 285/1995 Z. z. v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. 
12) Prí lo ha č. 3 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z.
13) § 21 písm. g) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z.



§ 4

Tým to na ria de ním sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 4.

§ 5 

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. feb ru ára
2004.

v z. Pál Csáky v. r. 
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Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 69/2004 Z. z.

ZÁ SA DY PRE CHO VÁ VA NIA A MANIPULÁCIE SO ŠKOD LI VÝ MI OR GA NIZ MA MI UR ČE NÝ MI
NA VE DEC KÉ, VÝ SKUMNÉ A Š¼ACH TI TE¼ SKÉ ÚČE LY

I. Vše obec né pod mien ky po vo le nia ak ti vít pod ¾a § 2 ods. 1 a 2

a) cha rak ter a cie le ak ti vít, pre kto ré sa má ma te riál do vá ža� ale bo pre mies tňo va�, mu sia by� v sú la de s po u ži tím
na ve dec ké, vý skumné ale bo š¾ach ti te¾ ské úče ly pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)

b) ka ran tén ne pre cho vá va nie v mies tach a za ria de niach slú žia cich na vy ko ná va nie ak ti vít musí spĺ ňa� pod mien -
ky usta no ve né v bode II,

c) množ stvo ma te riá lu sa musí ob me dzi� na roz sah pri me ra ný ak ti vi tám a ne smie pre siah nu� množ stvá sta no ve -
né so zre te ¾om na za ria de nia na ka ran tén ne pre cho vá va nie, kto ré sú k dis po zí cii,

d) te o re tic ká a prak tic ká kva li fi ká cia pra cov ní kov, kto rí budú vy ko ná va� uve de né ak ti vi ty, sa musí pre skú ša� a po -
vo li�.

II. Pod mien ky ka ran tén ne ho pre cho vá va nia na úče ly bodu I písm. b) mu sia by� dos ta toč né na za ru če nie bez peč -
né ho za ob chá dza nia s ma te riá lom, aby sa za brá ni lo úni ku kaž dé ho škod li vé ho or ga niz mu a eli mi no va lo sa ne -
bez pe čen stvo jeho roz ší re nia. Ne bez pe čen stvo roz ší re nia škod li vé ho or ga niz mu za pod mie nok ka ran tén ne ho
pre cho vá va nia sa vy hod no tí pre kaž dú ak ti vi tu uve de nú v žia dos ti so zre te ¾om na typ ma te riá lu, plá no va nú ak -
ti vi tu a bio ló giu škod li vé ho or ga niz mu. Na zá kla de vy hod no te nia ne bez pe čen stva sa usta no via vše obec né ka -
ran tén ne opat re nia tý ka jú ce sa miest, za ria de ní a pra cov ných po stu pov. 

II a. Vše obec né ka ran tén ne opat re nia tý ka jú ce sa miest, za ria de ní a pra cov ných po stu pov

1. tech nic ká izo lá cia od iných rast lín ale bo škod li vých or ga niz mov vrá ta ne ochra ny rast lín v blíz kom oko lí,
2. po ve re nie oso by, kto rá zod po ve dá za všet ky vy ko ná va né čin nos ti spo je né so za ob chá dza ním s ka ran tén nym

ma te riá lom,
3. ob me dze nie prí stu pu do vy me dze ných prie sto rov a k za ria de niam, v prí pa de pot re by aj do blíz ke ho oko lia, s vý -

nim kou opráv ne ných osôb,
4. vhod né ozna če nie vy me dze ných prie sto rov a za ria de ní vrá ta ne bliž šie ho ur če nia typu vy ko ná va ných ak ti vít

a zod po ved ných pra cov ní kov,
5. ve de nie zá zna mov o vy ko na ných ak ti vi tách, me to di ky pra cov ných po stu pov vrá ta ne po stu pu v prí pa de úni ku

škod li vých or ga niz mov,
6. vhod ný bez peč nost ný a pop laš ný sys tém,
7. vhod né ka ran tén ne opat re nia na za brá ne nie úni ku škod li vých or ga niz mov a ich roz ši ro va nia,
8. ochran né po stu py na od ber vzo riek a pre mies tňo va nie ma te riá lu,
9. ochran né po stu py na zneš kod ňo va nie od pa du, ze mi ny a vody,

10. vhod né dez in fekč né a hy gie nic ké po stu py a vy ba ve nie pre pra cov ní kov, prie sto ry a za ria de nia,
11. vhod né ka ran tén ne opat re nia a vy ba ve nie na zneš kod ňo va nie po kus né ho ma te riá lu,
12. vhod né vy ba ve nie, prie sto ry a po stu py na tes to va nie na in di ká to ro vých rastlinách2) (ïa lej len „tes to va nie na in -

di ká to roch“) vrá ta ne iných me tód tes to va nia.

II b. Oso bit né ka ran tén ne opat re nia tý ka jú ce sa za ob chá dza nia s ur či tým ty pom ma te riá lu vzh¾a dom na jeho
       bio ló giu a epi de mio ló giu a po vo le né ak ti vi ty

1. pre cho vá va nie v prie sto roch vy ba ve ných pred vstu po vým uzav re tým prie sto rom s dvo ji tý mi dve ra mi pre vstup
pra cov ní kov,

2. pre cho vá va nie pri pod tla ku,
3. pre cho vá va nie v ná do bách vy ba ve ných vhod ný mi sie �a mi ale bo iný mi ba rié ra mi pro ti úni ku škod li vých or ga -

niz mov (napr. vod ná ba rié ra pre roz to če, uzav re té ná do by s pô dou pre há ïat ká, elek tric ké la pa če hmy zu a iné),
4. pre cho vá va nie v izo lá cii od iných škod li vých or ga niz mov a iné ho ma te riá lu (napr. od hos ti te¾ ských rast lín),
5. pre cho vá va nie v chov ných kliet kach vy ba ve ných vhod ným ma ni pu lač ným za ria de ním,
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1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. o ochran ných opat re niach pro ti za vle če niu a roz ši ro va niu or ga niz mov
škod li vých pre rast li ny ale bo rast lin né pro duk ty. 

2) Tes to va nie na in di ká to ro vých rast li nách je aký ko¾ vek pos tup, kto ré ho úče lom je pre u ká za nie prí tom nos ti ví ru sov, vi ro i dov, ví ru som
po dob ných or ga niz mov ale bo fy top la ziem pros tred níc tvom in di ká to ro vých rast lín.



6. za brá ne nie krí že niu škod li vých or ga niz mov s do má ci mi kmeň mi ale bo druh mi,
7. za brá ne nie ne pre tr ži té mu cho vu a kul ti vá cii škod li vých or ga niz mov,
8. pre cho vá va nie škod li vé ho or ga niz mu v pod mien kach umož ňu jú cich kon tro lu roz mno žo va nia, na prí klad v re ži -

me za bra ňu jú com dia pa u ze,
9. pre cho vá va nie spô so bom za bra ňu jú cim roz ši ro va niu pro pa gúl (napr. spór), na prí klad vzduš ným prú dom,

10. po stu py na kon tro lu čis to ty cho vov a kul túr škod li vých or ga niz mov tak, aby sa za bez pe či la ne prí tom nos� pa ra -
zi tov ale bo iných škod li vých or ga niz mov,

11. vhod ný kon trol ný sys tém vy lu ču jú ci prí tom nos� mož ných pre ná ša čov,
12. pri in vit ro ak ti vi tách pre cho vá va nie v ste ril ných pod mien kach a vy ba ve nie la bo ra tó rií na vy ko ná va nie asep tic -

kých po stu pov,
13. pre cho vá va nie škod li vých or ga niz mov, kto ré sa môžu roz ši ro va� pros tred níc tvom pre ná ša čov v pod mien kach

za bra ňu jú cich ta ké mu to roz ši ro va niu (napr. vhod nou ve¾ ko s�ou ôk sita, izo lá ciou pôdy a pod.),
14. se zón na izo lá cia, aby sa za bez pe či lo vy ko ná va nie ak ti vít v ob do bí men šie ho rast li no le kár ske ho ne bez pe čen -

stva.
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Povolenie na dovoz alebo premiest ovanie škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov 

a iných predmetov ur ených na vedecké, výskumné a š achtite ské ú ely

1. Meno a adresa odosielate a alebo organizácie ochrany 

rastlín krajiny pôvodu 
Name and address of consignor/Plant Protection organization of the country 

of origin

2. Meno a adresa osoby zodpovednej za povolené aktivity 
Name and address of person responsible for the approved activities 

POVOLENIE 

na dovoz alebo premiest ovanie škodlivých organizmov, 

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov 

ur ených na vedecké, výskumné a š achtite ské ú ely

(vystavené pod a smernice . 95/44/ES) 

LETTER OF AUTHORITY 

for the introduction and/or movement of harmful 

organisms, plants, plant products and other objects intended 

for trial or scientific purposes and for work on varietal 

selections

3. Ministerstvo pôdohospodárstva

Slovenskej republiky 

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic 

4. Adresa a popis miesta na karanténne prechovávanie 

materiálu 
Address and description of the specific site for quarantine containment

5. Miesto pôvodu 
Place of origin 

7. Deklarované vstupné miesto  
Declared point of entry 

6. íslo rastlinného pasu alebo rastlinolekárskeho osved enia
Plant passport number or Phytosanitary certificate number 

8. Vedecký názov (názvy) materiálu vrátane názvu škodlivých organizmov 
Scientific name(s) of the material, including the harmful organisms

9. Množstvo materiálu 
Quantity of material 

10. Typ materiálu 
Type of material

11. Dodatkové vyhlásenie 
Additional declaration 

Materiál je ur ený na vedecké, výskumné a š achtite ské ú ely (pod a smernice . 95/44/ES) 

The material is intended for scientic and trial purposes and for work on varietal selections 

12. Dopl ujúce informácie 
Additional information

13. Schválenie zodpovedného úradného orgánu lenského 

štátu pôvodu materiálu 
Endorsement by the responsible official body of the country of origin of the 

material 

14. Pe iatka zodpovedného úradného orgánu, ktorý povolenie 

vydal 
Stamp of the responsible body of issue 

Miesto schválenia 
Place of endorsement 

Miesto vydania povolenia 
Place of issue 

Dátum 
Date

Dátum 
Date

Meno a podpis oprávnenej osoby 
Name and signature of authorised officer 

Meno a podpis oprávnenej osoby 
Name and signature of authorised officer
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 69/2004 Z. z.

Tlaèivo



Prí lo ha č. 3
k nariadeniu vlády č. 69/2004 Z. z.

KA RAN TÉN NE OPAT RE NIA VRÁ TA NE TES TO VA NIA RAST LÍN, RAST LIN NÝCH PRO DUK TOV
A INÝCH PRED ME TOV, KTO RÉ MAJÚ BYŤ UVO¼ NE NÉ Z KA RAN TÉ NY

ČASŤ  A

PRE RAST LI NY, RAST LIN NÉ PRO DUK TY A INÉ PRED ME TY UVE DE NÉ V OSO BIT NOM PREDPISE1)

Ka pi to la I

Rast li ny cit ró nov ní ka (Cit rus L.), kum kvá tu (For tu nel la Swin gle) a cit ró nov ní kov ca (Po nci rus Raf.)
a ich krí žen cov ok rem plo dov a osi va

1. Rast li ny ale bo ich čas ti (ïa lej len „rast lin ný ma te riál“) sa mu sia po dro bi� prí sluš ným ozdra vo va cím po stu pom sta -
no ve ným v Tech nic kých po ky noch FAO/IP GRI. Vy ko ná va nie te ra pe u tic kých po stu pov me to dic ky ria di kon trol ný
ús tav.

2. Po uplat ne ní te ra pe u tic kých po stu pov uve de ných v bode 1 sa musí rast lin ný ma te riál po dro bi� tes to va niu na in di -
ká to roch. Rast lin ný ma te riál vrá ta ne rast lín tes to va ných na in di ká to roch sa musí pre cho vá va� v schvá le ných za -
ria de niach v pod mien kach ka ran tén ne ho pre cho vá va nia usta no ve ných v prí lo he č. 1. Rast lin ný ma te riál ur če ný
na uvo¾ ne nie z ka ran té ny sa musí pre cho vá va� v pod mien kach umož ňu jú cich jeho pri ro dze ný ve ge tač ný vý voj. Pri
jeho do da ní na úče ly tes to va nia na in di ká to roch a ná sled ne vo vhod ných ter mí noch sa rast lin ný ma te riál po čas
tes to va nia musí po dro bi� vi zu ál nej kon tro le na úče ly zis te nia prí zna kov na pad nu tia škod li vý mi or ga niz ma mi vrá -
ta ne prí sluš ných škod li vých or ga niz mov uve de ných v oso bit nom pred pi se.2)

3. Na úče ly bodu 2 sa rast lin ný ma te riál musí tes to va� na in di ká to roch na prí tom nos� škod li vých or ga niz mov v sú la -
de s na sle du jú ci mi po stup mi:
3.1. tes to va nie sa vy ko ná va vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi a pod ¾a pot re by na in di ká to ro vých rast li nách cit -

ró nov ní ka po ma ran čo vé ho [Cit rus si nen sis (L.) Os beck], cit ró nov ní ka li me to vé ho (C. au ran ti fo lia Christm.
Swing), cit ró nov ní ka cit ro ná to vé ho (C. me di ca L.), cit ró nov ní ka man da rín ko vé ho (C. re ti cu la ta Blan co) a se za -
mu (Se sa mum L.) tak, aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) Cit rus gre e ning bac te rium,
b) Cit rus va rie ga ted chlo ro sis, 
c) Cit rus mo sa ic vi rus,
d) Cit rus tri ste za vi rus (všet ky izo lá ty),
e) Cit rus vein ena tion wo o dy gall,
f) Lep ro sis,
g) Na tu ral ly spre a ding pso ro sis,
h) Pho ma tra che ip hi la (Pet ri) Kan cha ve li et Gi kas hvi li,
i) Sat su ma dwarf vi rus,
j) Spi rop las ma cit ri Sag lio et al.,

k) Tat ter leaf vi rus,
l) Witches' bro om phy top las ma,

m) Xan tho mo nas cam pes tris [všet ky kme ne pa to gén ne pre cit ró nov ník (Cit rus L.)],
3.2. pre cho ro by, ako sú spá la, a pre cho ro by po dob né spá le, pre kto ré ne e xis tu jú krát ko do bé po stu py tes to va nia na

in di ká to roch, rast lin ný ma te riál sa musí na vrúb ¾o va� na pod pník vy pes to va ný zo ste ril nej kul tú ry pod ¾a Tech -
nic kých po ky nov FAO/IP GRI a rast li ny sa ná sled ne mu sia po dro bi� ozdra vo va cím po stu pom pod ¾a bodu 1.

4. Po vi zu ál nej kon tro le pod ¾a bodu 2 sa ma te riál, na kto rom sa zis ti li prí zna ky na pad nu tia škod li vý mi or ga niz ma mi,
musí po dro bi� vy šet re niu a pod ¾a pot re by tes to va niu, aby bolo mož né ur či� škod li vé or ga niz my, kto ré spô so bi li tie -
to prí zna ky.
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1) Prí lo ha  č. 3 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. o ochran ných opat re niach pro ti za vle če niu a roz ši ro va niu
or ga niz mov škod li vých pre rast li ny ale bo rast lin né pro duk ty.

2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z.



Ka pi to la II

Rast li ny duly (Cy do nia Mill.), jab lo ne (Ma lus Mill.), sliv ky (Pru nus L.)3), hruš ky (Py rus L.)
a ich krí žen cov a ja ho dy (Fra ga ria L.) ur če né na pes to va nie ok rem osi va

1. Rast lin ný ma te riál sa musí po dro bi� prí sluš ným ozdra vo va cím po stu pom sta no ve ným v Tech nic kých po ky noch
FAO/IP GRI. Vy ko ná va nie te ra pe u tic kých po stu pov me to dic ky ria di kon trol ný ús tav.

2. Po uplat ne ní te ra pe u tic kých po stu pov uve de ných v bode 1 sa musí rast lin ný ma te riál po dro bi� tes to va niu na in di -
ká to roch. Rast lin ný ma te riál vrá ta ne rast lín tes to va ných na in di ká to roch sa musí pre cho vá va� v schvá le ných za -
ria de niach v pod mien kach ka ran tén ne ho pre cho vá va nia usta no ve ných v prí lo he č. 1. Rast lin ný ma te riál ur če ný
na uvo¾ ne nie z ka ran té ny sa musí pre cho vá va� v pod mien kach umož ňu jú cich jeho pri ro dze ný ve ge tač ný vý voj. Pri
jeho do da ní na úče ly tes to va nia na in di ká to roch a ná sled ne vo vhod ných ter mí noch sa rast lin ný ma te riál po čas
tes to va nia musí po dro bi� vi zu ál nej kon tro le na úče ly zis te nia prí zna kov na pad nu tia škod li vý mi or ga niz ma mi vrá -
ta ne prí sluš ných škod li vých or ga niz mov uve de ných v oso bit nom pred pi se.2)

3. Na úče ly bodu 2 sa rast lin ný ma te riál musí tes to va� na in di ká to roch na prí tom nos� škod li vých or ga niz mov v sú la -
de s na sle du jú ci mi po stup mi:
3.1. rast li ny ja ho dy (Fra ga ria L.) bez oh¾a du na kra ji nu pô vo du sa mu sia tes to va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó -

da mi a pod ¾a pot re by na in di ká to ro vých rast li nách ja ho dy oby čaj nej (Fra ga ria ves ca L.), ja ho dy vir gín skej
(Fra ga ria vir gi nia na Duch.) a mr lí ka (Che no po dium spp.) tak, aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or -
ga niz mov:
a) Ara bis mo sa ic vi rus, 
b) Ras pber ry rin gspot vi rus,
c) Straw ber ry crin kle vi rus,
d) Straw ber ry la tent „C“ vi rus,
e) Straw ber ry la tent rin gspot vi rus,
f) Straw ber ry mild yel low edge vi rus,
g) Straw ber ry vein ban ding vi rus,
h) Straw ber ry witches' bro om phy top las ma,
i) To ma to black ring vi rus, 
j) To ma to rin gspot vi rus,

k) Col le tot ri chum acu ta tum Sim monds,
l) Phy top htho ra fra ga riae Hic kman var. fra ga riae Wil cox et Dun can,

m) Xan tho mo nas fra ga riae Ken ne dy et King,
3.2. rast li ny jab lo ne (Ma lus Mill.) 

3.2.1. pô vo dom z kra ji ny, o kto rej nie je zná me, či je bez vý sky tu nie ktoré ho z uve de ných škod li vých or ga niz -
mov, mu sia sa tes to va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi a pod ¾a pot re by na in di ká to ro vých rast li -
nách tak, aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) Ap ple pro li fe ra tion phy top las ma,
b) Cher ry rasp leaf vi rus (ame ric ké izo lá ty),
a

3.2.2. bez oh¾a du na kra ji nu pô vo du sa mu sia tes to va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi a pod ¾a pot re by na
in di ká to ro vých rast li nách tak, aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) To bac co rin gspot vi rus,
b) To ma to rin gspot vi rus,
c) Er wi nia amy lo vo ra (Burr.) Winsl. et al.,

3.3. rast li ny rodu sliv ka (Pru nus L.) vzh¾a dom na jed not li vé dru hy toh to rodu
3.3.1. pô vo dom z kra ji ny, o kto rej nie je zná me, či je bez vý sky tu nie ktoré ho z uve de ných škod li vých or ga niz -

mov, mu sia sa tes to va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi a pod ¾a pot re by na in di ká to ro vých rast li -
nách tak, aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) Ap ri cot chlo ro tic le af roll phy top las ma,
b) Cher ry rasp leaf vi rus (ame ric ké izo lá ty),
c) Pseudo mo nas sy rin gae pv. per si cae (Pru nier et al.) Yo ung et al.,
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3) Rod sliv ka (Pru nus L.) za hŕ ňa če reš ňu a viš ňu (Ce ra sus Du ha mel), bros ky ňu (Per si ca Mill.), mar hu ¾u (Ar me nia ca Mill.), man d¾u
(Amyg da lus Med.) a sliv ku (Pru nus L.) vrá ta ne sliv ky, sli vy, my ro ba lá nu a trn ky.



3.3.2. bez oh¾a du na kra ji nu pô vo du sa mu sia tes to va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi a pod ¾a pot re by na
in di ká to ro vých rast li nách tak, aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) Lit tle cher ry pat ho gen (ne e u róp ske izo lá ty),
b) Pe ach mo sa ic vi rus (ame ric ké izo lá ty),
c) Pe ach pho ny phy top las ma,
d) Pe ach ro set te mo sa ic vi rus,
e) Pe ach ro set te phy top las ma,
f) Pe ach X-disease phy top las ma,
g) Pe ach yel lows phy top las ma,
h) Plum line pat tern vi rus (ame ric ké izo lá ty),
i) Plum pox vi rus,
j) To ma to rin gspot vi rus,
k) Xan tho mo nas cam pes tris pv. pru ni (Smith) Dye,

3.4. rast li ny duly (Cy do nia Mill.) a hruš ky (Py rus L.) a ich krí žen cov bez oh¾a du na kra ji nu pô vo du sa mu sia tes to -
va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi a pod ¾a pot re by na in di ká to ro vých rast li nách tak, aby sa zis til vý skyt
as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) Er wi nia amy lo vo ra (Burr.) Winsl. et al.,
b) Pear dec li ne phy top las ma.

4. Po vi zu ál nej kon tro le pod ¾a bodu 2 sa ma te riál, na kto rom sa zis ti li prí zna ky na pad nu tia škod li vý mi or ga niz ma mi,
musí po dro bi� vy šet re niu a pod ¾a pot re by tes to va niu tak, aby bolo mož né ur či� škod li vé or ga niz my, kto ré spô so bi li 
tie to prí zna ky.

Ka pi to la III

Rast li ny vi ni ča (Vi tis L.) ok rem plo dov

1. Rast lin ný ma te riál sa musí po dro bi� prí sluš ným ozdra vo va cím po stu pom sta no ve ným v Tech nic kých po ky noch
FAO/IP GRI. Vy ko ná va nie te ra pe u tic kých po stu pov me to dic ky ria di kon trol ný ús tav.

2. Po uplat ne ní te ra pe u tic kých po stu pov uve de ných v bode 1 sa musí rast lin ný ma te riál po dro bi� tes to va niu na in di -
ká to roch. Ras tlin ný ma te riál vrá ta ne rast lín tes to va ných na in di ká to roch sa musí pre cho vá va� v schvá le ných za -
ria de niach v pod mien kach ka ran tén ne ho pre cho vá va nia usta no ve ných v prí lo he č. 1. Rast lin ný ma te riál ur če ný
na uvo¾ ne nie z ka ran té ny sa musí pre cho vá va� v pod mien kach umož ňu jú cich jeho pri ro dze ný ve ge tač ný vý voj. Pri
jeho do da ní na úče ly tes to va nia na in di ká to roch a ná sled ne vo vhod ných ter mí noch sa rast lin ný ma te riál po čas
tes to va nia musí po dro bi� vi zu ál nej kon tro le na úče ly zis te nia prí zna kov na pad nu tia škod li vý mi or ga niz ma mi vrá -
ta ne fy lo xé ry vi ni čo vej [Dak tu los pha i ra vi ti fo liae (Fitch)] a prí sluš ných škod li vých or ga niz mov uve de ných v oso bit -
nom pred pi se.2)

3. Na úče ly bodu 2 sa rast lin ný ma te riál musí tes to va� na in di ká to roch na prí tom nos� škod li vých or ga niz mov v sú la -
de s na sle du jú ci mi po stup mi:
3.1. pô vo dom z kra ji ny, o kto rej nie je zná me, či je bez vý sky tu nie ktoré ho z uve de ných škod li vých or ga niz mov,

musí sa tes to va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi na uve de ných in di ká to ro vých rast li nách tak, aby sa zis til 
vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) Aji nas hi ka di se a se (v prí pa de ne ga tív ne ho vý sled ku tes to va nie na od ro de vi ni ča Kos hu, roz voj prí zna kov

sa po zo ru je as poň po čas dvoch úpl ných ve ge tač ných ob do bí),
b) Gra pe vi ne stunt vi rus (tes to va nie na od ro dách vi ni ča Cam pbell Ear ly, roz voj prí zna kov sa po zo ru je po čas

jed né ho úpl né ho ve ge tač né ho ob do bia),
c) Sum mer mot tle (tes to va nie na od ro dách vi ni ča Si de ri tis, Cabernet-Franc a Mis sion),

3.2. bez oh¾a du na kra ji nu pô vo du sa musí tes to va� vhod ný mi la bo ra tór ny mi me tó da mi a pod ¾a pot re by na in di ká -
to ro vých rast li nách tak, aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
a) Blu e ber ry leaf mot tle vi rus, 
b) Gra pe vi ne fla ves cen ce do rée phy top las ma a iné žl tač ky vi ni ča,
c) Pe ach ro set te mo sa ic vi rus,
d) To bac co rin gspot vi rus,
e) To ma to rin gspot vi rus (kmeň „yel low vein“ a iné kme ne),
f) Xy lel la fas ti dio sa (We lls et al.),
g) Xy lop hi lus am pe li nus (Pa na go po u los) Wil lems et al.

4. Po vi zu ál nej kon tro le pod ¾a bodu 2 sa ma te riál, na kto rom sa zis ti li prí zna ky na pad nu tia škod li vý mi or ga niz -
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ma mi, musí po dro bi� vy šet re niu a pod ¾a pot re by tes to va niu tak, aby bolo mož né ur či� škod li vé or ga niz my, kto -
ré spô so bi li tie to prí zna ky.

Ka pi to la IV

Rast li ny sto lo no tvor ných ale bo h¾u zo tvor ných dru hov rodu ¾u ¾ok (So la num L.) ale bo ich krí žen cov
ur če né na pes to va nie

1. Rast lin ný ma te riál sa musí po dro bi� prí sluš ným ozdra vo va cím po stu pom sta no ve ným v Tech nic kých po ky noch
FAO/IP GRI. Vy ko ná va nie te ra pe u tic kých po stu pov me to dic ky ria di kon trol ný ús tav.

2. Po uplat ne ní te ra pe u tic kých po stu pov uve de ných v bode 1 sa musí rast lin ný ma te riál po dro bi� tes to va niu na in di -
ká to roch. Ras tlin ný ma te riál vrá ta ne rast lín tes to va ných na in di ká to roch sa musí pre cho vá va� v schvá le ných za -
ria de niach v pod mien kach ka ran tén ne ho pre cho vá va nia usta no ve ných v prí lo he č. 1. Rast lin ný ma te riál ur če ný
na uvo¾ ne nie z ka ran té ny sa musí pre cho vá va� v pod mien kach umož ňu jú cich jeho pri ro dze ný ve ge tač ný vý voj. Pri
jeho do da ní na úče ly tes to va nia na in di ká to roch a ná sled ne vo vhod ných ter mí noch sa rast lin ný ma te riál po čas
tes to va nia musí po dro bi� vi zu ál nej kon tro le na úče ly zis te nia prí zna kov na pad nu tia škod li vý mi or ga niz ma mi vrá -
ta ne prí sluš ných škod li vých or ga niz mov uve de ných v oso bit nom predpise2) a po ta to yel low vein di se a se.

3. Na úče ly bodu 2 sa rast lin ný ma te riál musí tes to va� na in di ká to roch pod ¾a tech nic kých usta no ve ní bodu 5 tak,
aby sa zis til vý skyt as poň tých to škod li vých or ga niz mov:
3.1. bak té rie

a) Cla vi bac ter mi chi ga nen sis (Smith) Da vis et al. ssp. se pe do ni cus (Spiec ker mann et Kot thoff) Da vis et al.,
b) Pseudo mo nas so la na ce a rum (Smith) Smith,

3.2. ví ru sy a ví ru som po dob né or ga niz my
a) An de an po ta to la tent vi rus,
b) Po ta to black rin gspot vi rus,
c) Po ta to spin dle tu ber vi ro id,
d) Po ta to yel lo wing al fa mo vi rus,
e) Po ta to vi rus T,
f) An de an po ta to mot tle vi rus,
g) bež né ví ru sy ze mia kov A, M, S, V, X a Y (vrá ta ne Y°, Yn a Yc) a zvi nut ka ze mia ka (Po ta to leaf roll vi rus).

Tes to va nie na in di ká to roch sa di vo vých ze mia kov sa vy ko ná na úče ly zis te nia as poň ví ru sov a ví ru som po dob -
ných or ga niz mov uve de ných v pís me nách a) až e).

4. Po vi zu ál nej kon tro le pod ¾a bodu 2 sa ma te riál, na kto rom sa zis ti li prí zna ky na pad nu tia škod li vý mi or ga niz ma mi,
musí po dro bi� vy šet re niu a pod ¾a pot re by tes to va niu tak, aby bolo mož né ur či� škod li vé or ga niz my, kto ré spô so bi li 
tie to prí zna ky.

5. Tech nic ké usta no ve nia tes to va nia na in di ká to roch uve de né v bode 3 sú:
5.1.  vzh¾a dom na bak té rie

5.1.1. v prí pa de h¾úz sa tes tu je pup ko vý ko niec kaž dej h¾u zy. Štan dard ná ve¾ kos� vzor ky je 200 h¾úz. Pos tup
sa môže po u ži� aj na vzor ky s me nej ako 200 h¾u za mi,

5.1.2. v prí pa de mla dých rast lín a od rez kov vrá ta ne rast lín z ple ti vo vých kul túr sa tes tu jú dol né čas ti ston ky
a pod ¾a pot re by ko re ne kaž dé ho rast lin né ho ma te riá lu,

5.1.3. po tes to va ní uve de nom v bo doch 5.1.1. a 5.1.2. sa od po rú ča tes to va nie dcér skych h¾úz ale bo pri dru -
hoch, kto ré ne vy tvá ra jú h¾u zy, dol ných čas tí ston ky po čas jed né ho úpl né ho ve ge tač né ho ob do bia,

5.1.4. na ma te riál uve de ný v bode 5.1.1. sa na zis �o va nie prí tom nos ti Cla vi bac ter mi chi ga nen sis (Smith) Da -
vis et al. ssp. se pe do ni cus (Spiec ker mann et Kot thoff) Da vis et al. musí po u ži� me tó da Eu róp ske ho
spo lo čen stva usta no ve ná v oso bit nom pred pi se.4) Uve de ná tes to va cia me tó da sa môže po u ži� aj na ma -
te riál uve de ný v bode 5.1.2.,

5.1.5. pri zis �o va ní prí tom nos ti Ral sto nia so la na ce a rum (Smith) Ya bu uc chi et al. v ma te riá li uve de nom v bode
5.1.1. sa musí po u ži� pred bež ný tes to va cí pos tup usta no ve ný v oso bit nom pred pi se.5) Uve de ná tes to -
va cia me tó da sa môže po u ži� aj na ma te riál uve de ný v bode 5.1.2.,

5.2. vzh¾a dom na ví ru sy a ví ru som po dob né or ga niz my ok rem vi ro i du vre te no vi tos ti ze mia kov (Po ta to spin dle tu -
ber vi ro id)
5.2.1. tes to va nie as poň ve ge ta tív ne ho ma te riá lu (h¾u zy, mla dé rast li ny a od rez ky vrá ta ne rast lín z ple ti vo -
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4) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 70/2004 Z. z. o ochra ne pro ti za vle če niu bak té rio vej krúž ko vi tos ti ze mia ka.
5) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 66/2004 Z. z., kto rým sa usta no vu jú opat re nia na ochra nu pro ti za vle če niu hne dej hni lo by

ze mia ka.



vých kul túr) za hŕ ňa sé ro lo gic ký test vy ko na ný po čas kvit nu tia ale bo tes ne pred kvit nu tím pre všet ky
škod li vé or ga niz my uve de né v bode 3.2. ok rem vi ro i du vre te no vi tos ti ze mia kov (Po ta to spin dle tu ber
vi ro id), po kto rom musí na sle do va� bio lo gic ké tes to va nie ma te riá lu, kto ré ho sé ro lo gic ký test bol ne ga -
tív ny. V prí pa de zvi nut ky ze mia ka (Po ta to leaf roll vi rus) sa mu sia vy ko na� dva sé ro lo gic ké tes ty,

5.2.2. tes to va nie sa di va sa vy ko ná va as poň sé ro lo gic kým tes tom ale bo bio lo gic kým tes tom v prí pa de, že ne -
mož no vy ko na� sé ro lo gic ký test. Od po rú ča sa opa ko va né tes to va nie po mer nej čas ti ne ga tív nych vzo -
riek a v prí pa de zís ka nia hra nič ných hôd nôt vý sled kov vy ko na nie iné ho tes tu,

5.2.3. sé ro lo gic ké a bio lo gic ké tes to va nie uve de né v bo doch 5.2.1. a 5.2.2. sa musí vy ko na� na rast li nách vy -
pes to va ných v skle ní koch, pri čom sa vzor ky odo be rú as poň z dvoch rôz nych miest na kaž dej ston ke
vrá ta ne mla dé ho úpl ne vy vi nu té ho lis tu na vr cho le kaž dej ston ky a zo star šie ho lis tu zo stred nej čas ti
ston ky. Vzor ka sa odo be rie z kaž dej ston ky z dô vo du mož nej ne sys té mo vej in fek cie. V prí pa de sé ro lo -
gic ké ho tes to va nia sa lis ty odob ra té z jed not li vých rast lín ne smú zmie ša�, ak sa ne schvá lil ob je mo vý
po mer pre po u ží va nú me tó du. Lis ty odob ra té z jed nej ston ky sa však môžu zmie ša� na úče ly vy tvo re -
nia vzor ky z kaž dej rast li ny. V prí pa de bio lo gic ké ho tes to va nia sa môže zmie ša� naj viac pä� rast lín, pri -
čom sa musí ino ku lo va� as poň rov na ký po čet in di ká to ro vých rast lín,

5.2.4. vhod né in di ká to ro vé rast li ny, kto ré sa majú po u ži� na bio lo gic ké tes to va nie pod ¾a bo dov 5.2.1.
a 5.2.2., sú tie, kto ré sú uve de né v zo zna me Eu róp skej a stre do zem skej or ga ni zá cie pre ochra nu rast -
lín (EPPO), ale bo iné úrad ne schvá le né in di ká to ro vé rast li ny, kto ré majú schop nos� od ha li� prí tom -
nos� ví ru sov,

5.2.5. z ka ran tén ne ho pre cho vá va nia sa uvo¾ ní iba taký ma te riál, kto rý sa pria mo tes to val. V prí pa de tes to -
va nia očka na in di ká to roch sa uvo¾ ní iba po tom stvo tes to va né ho očka. H¾u za sa ne smie uvo¾ ni� z dô vo -
du mož nej ne sys té mo vej in fek cie,

5.3. vzh¾a dom na vi ro id vre te no vi tos ti ze mia kov (Po ta to spin dle tu ber vi ro id)
5.3.1. tes ty kaž dé ho ma te riá lu sa mu sia vy ko na� na rast li nách pes to va ných v skle ní ku, len čo sú úpl ne vy vi -

nu té, av šak pred kvit nu tím a tvor bou pe¾u. Tes to va nie vý hon kov h¾úz (in vit ro rast lín) ma lých se me ná -
či kov sa po va žu je za pred bež né tes to va nie,

5.3.2. vzor ky sa mu sia odob ra� z úpl ne vy vi nu té ho lis tu na vr cho le kaž dej ston ky rast li ny,
5.3.3. kaž dý ma te riál ur če ný na tes to va nie sa musí pes to va� pri tep lo te, kto rá ne smie by� niž šia ako 18 oC

(po kia¾ mož no pri tep lo tách nad 20 oC), a pri 16-hodinovom sve tel nom re ži me,
5.3.4. tes to va nie sa vy ko ná va po mo cou rá dio ak tív ne ale bo ne rá dio ak tív ne ozna če ných sond cDNA ale bo

RNA, return-PAGE (far be ním strieb rom) ale bo RT-PCR,
5.3.5. ma xi mál ny ob je mo vý po mer vzo riek v prí pa de sond a reverznej-PAGE je rov ný pia tim. Po u ží va nie toh -

to po me ru ale bo vyš ších po me rov sa musí ove ri�.

ČASŤ  B

PRE RAST LI NY, RAST LIN NÉ PRO DUK TY A INÉ PRED ME TY UVE DE NÉ V OSO BIT NOM PREDPISE6)

1. Úrad né ka ran tén ne opat re nia za hŕ ňa jú vhod nú kon tro lu ale bo tes to va nie prí sluš ných škod li vých or ga niz mov
uve de ných v oso bit nom predpise7) a mu sia sa usku toč ni� so zre te ¾om na oso bit né po žia dav ky usta no ve né v oso bit -
nom pred pi se.8) Vzh¾a dom na tie to oso bit né po žia dav ky sa mu sia po u ži� me tó dy pre ka ran tén ne opat re nia usta no -
ve né v oso bit nom predpise7) ale bo iné rov no cen né úrad ne schvá le né opat re nia.

2. Pod ¾a usta no ve ní od se ku 1 mu sia by� rast li ny, rast lin né pro duk ty a iné pred me ty bez vý sky tu prí sluš ných škod li -
vých or ga niz mov uve de ných v oso bit nom pred pi se.9)
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6) Prí lo hy č. 2 a 4 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z.
7) Prí lo hy č. 1 a 2 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 
8) Prí lo ha č. 4 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 
9) Prí lo hy č. 1, 2 a 4 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 75/2004 Z. z. 



Prí lo ha č. 4
k nariadeniu vlády č. 69/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV 

Tým to na ria de ním sa trans po nu je ten to práv ny akt Eu róp skych spo lo čen stiev:

Smer ni ca Ko mi sie 95/44/ES, kto rou sa usta no vu jú pod mien ky, pod ¾a kto rých môžu by� ur či té škod li vé or ga niz -
my, rast li ny, rast lin né pro duk ty a iné pred me ty uve de né v prí lo hách I až V k smer ni ci Rady 77/93/EHS do ve ze né do
Eu róp ske ho spo lo čen stva ale bo pre mies tňo va né v rám ci Eu róp ske ho spo lo čen stva ale bo v jeho ur či tých chrá ne ných
zó nach na ve dec ké, vý skumné a š¾ach ti te¾ ské úče ly a na prá cu na se lek cii od rôd v zne ní smer ni ce Ko mi sie
97/46/ES.

Smer ni ca Ko mi sie je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na zrie�
v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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70

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y

Slo ven skej re pub li ky

z 21. ja nu ára 2004

o ochra ne pro ti za vle če niu bak té rio vej krúž ko vi tos ti ze mia ka

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z.
a na vy ko na nie § 30b zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost -
li vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z. na ria ïu je:

§ 1

(1) Toto na ria de nie usta no vu je opat re nia na ochra nu 
pro ti za vle če niu bak té rio vej krúž ko vi tos ti ze mia ka
[Cla vi bac ter mi chi ga nen sis (SMITH) DA VIS et al. subsp.
se pe do ni cus (SPIEC KER MANN et KOT THOF) DA VIS et al.]
( ïalej len „bak té rio vá krúž ko vi tos�“).

(2) Pri vý skyte bak té rio vej krúž ko vi tos ti toto na ria -
de nie usta no vu je opat re nia na
a) ur če nie mies ta vý sky tu a roz sa hu roz ší re nia,
b) za me dze nie vý sky tu a ïal šie mu roz ši ro va niu,
c) jej ob me dze nie s cie ¾om ju zni či�.

§ 2

(1) Ústred ný kon trol ný a skú šob ný ús tav po ¾no hos -
po dár sky (ïa lej len „kon trol ný ús tav“) vy ko ná va prie -
skum vý sky tu bak té rio vej krúž ko vi tos ti na h¾u zách sa -
di vo vých ze mia kov a ostat ných ze mia kov do vá ža ných
na úze mie Slo ven skej re pub li ky a na h¾u zách a rast li -
nách ze mia kov pes to va ných a uvá dza ných do obe hu na 
úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(2) Pri prie sku me kon trol ný ús tav za bez pe čí od ber
vzo riek h¾úz sa di vo vých ze mia kov a ostat ných ze mia -
kov, pre do všet kým zo skla do va ných dá vok, kto ré tes -
tu jú la bo ra tó riá kon trol né ho ús ta vu po stup mi usta no -
ve ný mi v prí lo he č. 1 častiach A až H.

(3) Kon trol ný ús tav môže pod ¾a pot re by vy ko na� aj
vi zu ál ne kon tro ly pre re zá va ním h¾úz sa di vo vých ze -
mia kov a ostat ných ze mia kov.

(4) Na rast li nách sa prie skum vy ko ná va po stup mi
usta no ve ný mi kon trol ným ús ta vom. Vzor ky tes tu jú la -
bo ra tó riá kon trol né ho ús ta vu ale bo iné la bo ra tó riá po -
ve re né kon trol ným ús ta vom pod ¾a uzná va ných ve dec -
kých a šta tis tic kých zá sad a pod ¾a bio ló gie bak té rio vej
krúž ko vi tos ti, pri čom sa be rie oh¾ad na oso bi tos ti sys -
té mov pes to va nia ze mia kov na Slo ven sku.

(5) Vý sled ky prie sku mu pod ¾a od se ku 1 ozna mu je
kon trol ný ús tav je den krát roč ne Mi nis ter stvu pô do hos -
po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter -

stvo“). Mi nis ter stvo kaž do roč ne za sie la vý sled ky prie -
sku mu Ko mi sii Eu róp skeho spo lo čenstva a člen ským
štá tom. Po dro bnos ti sú vi sia ce s tým to ozná me ním sú
dô ver nej po va hy.

(6) Kon trol ný ús tav vydá me to dic ký pos tup na vy ko -
ná va nie prie sku mu a tes to va nie bak té rio vej krúž ko vi -
tos ti.

§ 3

(1) Kon trol ný ús tav oka mžite in for mu je mi nis ter stvo
o po do zre ní ale bo po tvr de ní vý sky tu bak té rio vej krúž -
ko vi tos ti na h¾u zách a rast li nách ze mia kov ale bo na
h¾u zách ze mia kov skla do va ných a uvá dza ných do obe -
hu na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(2) Kon trol ný ús tav je po vin ný pri po do zre ní na vý -
skyt bak té rio vej krúž ko vi tos ti za bez pe či� la bo ra tór ne
tes to va nie po u ži tím po stu pov, kto ré sú uve de né v prí lo -
he č. 1 častiach A až H, v sú la de s pod mien ka mi pod ¾a
prí lo hy č. 1 časti I bodu 1, aby sa po do zre nie na vý skyt
bak té rio vej krúž ko vi tos ti buï pot vr di lo, ale bo vy vrá ti -
lo. Do ukon če nia la bo ra tór nych tes tov mu sia by� spl -
ne né po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 1 časti I bodu 2.

(3) Ak ide o po do zre nie na vý skyt bak té rio vej krúž ko -
vi tos ti ale bo keï sa bak té rio vá krúž ko vi tos� ur či la na
zá kla de po zi tív ne ho vý sled ku imu nof lu o res cenč né ho
tes tu uve de né ho v prí lo he č. 1 ale bo iné ho pri me ra né ho 
tes tu, kon trol ný ús tav je do po tvr de nia ale bo vy vrá te -
nia po do zre nia na vý skyt bak té rio vej krúž ko vi tos ti
pod ¾a od se ku 1 po vin ný
a) za ká za� pre mies tňo va nie dá vok ale bo zá sie lok ze -

mia kov, z kto rých sa vzor ky odob ra li, ok rem prí pa -
dov, kto ré pod lie ha jú kon tro le kon trol né ho ús ta vu,
aby ne vznik lo žiad ne ne bez pe čen stvo roz ši ro va nia
bak té rio vej krúž ko vi tos ti,

b) zis ti� pô vod po do zri vé ho vý sky tu,
c) pri ja� ïal šie pre ven tív ne opat re nia, aby sa za brá ni lo

ší re niu bak té rio vej krúž ko vi tos ti kon tro lou pre -
mies tňo va nia h¾úz v rám ci vý rob cu na zá kla de vy -
hod no te nia ne bez pe čen stva.

§ 4

(1) Ak kon trol ný ús tav na zá kla de la bo ra tór ne ho tes -
to va nia pri po u ži tí me tó dy pod ¾a prí lo hy č. 1 po tvr dí
prí tom nos� bak té rio vej krúž ko vi tos ti vo vzor ke h¾úz,
rast lín ale bo ich čas tí, s oh¾a dom na uzna né ve dec ké
zá sa dy, bio ló giu bak té rio vej krúž ko vi tos ti a oso bit ne
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na vý rob né, mar ke tin go vé a spra co va te¾ ské sys témy je
po vin ný
a) ozna či� za kon ta mi no va né h¾u zy ale bo rast li ny, zá -

siel ku ale bo dáv ku, ako aj me cha ni zač né ale bo
 dopravné pros tried ky, kon taj ne ry, skla dy a ich čas -
ti, iné pred me ty vrá ta ne oba lo vé ho ma te riá lu,
z ktorých boli vzor ky odob ra té, a v prí pa de pot re by
aj mies to pro duk cie, z ktorého boli h¾u zy ale bo rast -
li ny po zbie ra né,

b) v sú la de s usta no ve nia mi prí lo hy č. 2 bodu 1 ur či�
roz sah prav de po dob nej kon ta mi ná cie v dô sled ku
sty ku s kon ta mi no va ným rast lin ným ma te riá lom
ale bo pros tred níc tvom vý rob nej spo ji tos ti s ozna če -
nou kon ta mi ná ciou,

c) na zá kla de ozna če nej kon ta mi ná cie pod ¾a pís me -
na a), ur če nia roz sa hu prav de po dob nej kon ta mi ná -
cie pod ¾a pís me na b), ako aj mož né ho roz ší re nia
bak té rio vej krúž ko vi tos ti pod ¾a prí lo hy č. 2 bodu 2
vy zna či� bez peč nost né pás mo.

(2) Mi nis ter stvo pod ¾a usta no ve ní prí lo hy č. 2 bodu 3
je po vin né ihneï ozná mi� ostat ným člen ským štá tom
a Ko mi sii Eu róp ske ho spo lo čen stva akú ko¾ vek kon ta -
mi ná ciu ozna če nú pod ¾a od se ku 1 písm. a) a po dro b -
nos ti o vy zna če ní bez peč nost né ho pás ma pod ¾a od se -
ku 1 písm. c). Po dro bnos ti sú vi sia ce s tým to ozná me ním 
sú dô ver nej po va hy.

(3) Na zá kla de ozná me nia od iné ho člen ské ho štá tu,
že hro zí kon ta mi ná cia rast lin né ho ma te riá lu na úze mí 
Slo ven skej re pub li ky z toh to člen ské ho štá tu, kon -
trol ný ús tav vy ko ná prie skum pod ¾a § 2, určí roz sah
kon ta mi ná cie a vy zna čí bez peč nost né pás mo.

§ 5

(1) Ak sú h¾u zy ale bo rast li ny ozna če né za kon ta mi -
no va né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a), kon trol ný ús tav na ria -
di tes to va nie zá sob ze mia kov klo no vo prí buz ných
s kon ta mi no va ným ma te riá lom. Tes to va nie sa musí
vy ko na� na ta kom množ stve h¾úz ale bo rast lín, kto ré
sú pot reb né na ur če nie prav de po dob né ho pr vot né ho
zdro ja in fek cie, prav de po dob né ho roz sa hu kon ta mi ná -
cie a mie ry ne bez pe čen stva.

(2) Kon trol ný ús tav na zá kla de vý sled kov tes to va nia
vy ko ná ïal šie ozna če nia kon ta mi ná cie, určí roz sah
prav de po dob nej kon ta mi ná cie a vy zna čí bez peč nost né
pás mo pod ¾a § 4 ods.1.

§ 6

Kon trol ný ús tav na ria di, aby sa
a) ne vy sá dza li h¾u zy ale bo rast li ny ozna če né za kon ta -

mi no va né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) a pod je ho kon -
tro lou boli zni če né ale bo iným spô so bom zlik vi do va -
né pod ¾a prí lo hy č. 3 bodu 1 s pod mien kou, že

ne dô jde k žiad ne mu iden ti fi ko va te¾ né mu ne bez pe -
čen stvu roz ší re nia bak té rio vej krúž ko vi tos ti,

b) ne vy sá dza li h¾u zy ale bo rast li ny ozna če né za prav -
de po dob ne kon ta mi no va né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. b)
a bez dotk nu tia sa vý sled kov tes to va nia pod ¾a § 5 pre 
klo no vo prí buz né rast li ny boli pri me ra ným spô so -
bom vy u ži té ale bo zlik vi do va né pod ¾a prí lo hy č. 3
bodu 2, a to ta kým spô so bom, aby ne do šlo k žiad ne -
mu iden ti fi ko va te¾ né mu ne bez pe čen stvu roz ší re nia
bak té rio vej krúž ko vi tos ti,

c) buï zni či li, ale bo umy li a dez in fi ko va li po u ži tím pri -
me ra ných po stu pov pod ¾a prí lo hy č. 3 bodu 3 me -
cha ni zač né ale bo do prav né pros tried ky, kon taj ne ry, 
skla dy a ich čas ti, ako aj iné pred me ty vrá ta ne oba -
lo vé ho ma te riá lu, kto ré boli ozna če né za kon ta mi no -
va né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) ale bo za prav de po dob -
ne kon ta mi no va né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. b); po
dez in fek cii sa už žia den z ta kýchto pred me tov ne po -
va žu je za kon ta mi no va ný,

d) pri ja li opat re nia pod ¾a prí lo hy č. 3 bodu 4 v bez peč -
nost nom pás me vy zna če nom pod ¾a § 4 ods. 1
písm. c).

§ 7

(1) Š¾achtite¾ 1) je po vin ný de kla ro va�, že sa di vo vé ze -
mia ky v pria mej lí nii a po čia toč né ho klo no vé ho vý be ru
po chá dza li z ma te riá lu zís ka né ho v rám ci schvá le né ho
š¾ach ti te¾ ské ho prog ra mu a že sú bez vý sky tu bak té -
rio vej krúž ko vi tos ti na zá kla de tes to va nia pod ¾a prí lo -
hy č. 1.

(2) Š¾ach ti te¾ je po vin ný vy ko na� tes to va nie,
a) ak kon ta mi ná cia ne priaz ni vo vplý va na pro duk ciu

sa di vo vých ze mia kov na rast li nách po čia toč né ho
klo no vé ho vý be ru,

b) v ostat ných prí pa doch buï na rast li nách po čia toč -
né ho klo no vé ho vý be ru, ale bo na re pre zen ta tív nej
vzor ke zá klad né ho mno ži te¾ ské ho stup ňa ale bo
vyš ších mno ži te¾ ských stup ňov sa di vo vých ze mia -
kov.

§ 8

Kon trol ný ús tav vy ko ná va sys te ma tic ky la bo ra tór ne
tes to va nie na vý skyt bak té rio vej krúž ko vi tos ti sa di vo -
vých ze mia kov z do vo zu a z uzná va cie ho konania2)
v ka te gó riách zá klad né ho a cer ti fi ko va né ho sa di va.

§ 9

(1) Za ka zu je sa udr žia va� bak té rio vú krúž ko vi tos�
a na rá ba� s ňou.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 sa ne vz�a hu je na do voz, pre -
voz, pre cho vá va nie ale bo akú ko¾ vek ma ni pu lá ciu s bak -
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1) § 2 písm. g) zá ko na č. 132/1989 Zb. o ochra ne práv k no vým od ro dám rast lín a ple me nám zvierat v zne ní neskorších pred pi sov.
§ 9 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 291/1996 Z. z. o od ro dách a osi vách v zne ní ne skor ších pred pi sov.

2) § 2 ods. 17 zá ko na Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.



te riál nou krúž ko vi tos �ou na ve dec ké, vý skumné ale bo
š¾ach ti te¾ ské úče ly, ktoré upra vu je oso bit ný pred pis.3)

§ 10

Mi nis ter stvo môže vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som usta no vi� ïal šie po dro bnos ti na ochra nu
pro ti za vle če niu bak té rio vej krúž ko vi tos ti.

§ 11

Tým to na ria de ním sa trans po nu je práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de ný v prí lo he č. 4.

§ 12

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. feb ru ára
2004.

v z. Pál Csáky v. r.
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3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 69/2004 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod mien ky na do voz a pre mies tňo va nie ur či tých
škod li vých or ga niz mov, rast lín, rast lin ných pro duk tov a iných pred me tov na ve dec ké, vý skumné ale bo š¾ach ti te¾ ské úče ly.



Èas � A

Metodika urèovania prítomnosti baktérie a diagnostika baktérie, ktorá spôsobuje
baktériovú krú�kovitos� [Clavibacter michiganensis (SMITH) DAVIS et al.

subsp. sepedonicus (SPIECKERMANN et KOTTHOF) DAVIS et al.]

1. Príprava vzorky � vyrezávanie pupkových koncov h¾úz

1.1 Vodou sa umyje 200 zemiakových h¾úz a dezinfikovaným skalpelom alebo �krabkou na zemiaky sa odstrá-
ni epidermis okolo pupkových koncov ka�dej z h¾úz; dezinfekciu náradia mo�no vykona� jeho ponorením do
70 % etanolu a  nad plameòom.

1.2 No�om alebo �krabkou na zemiaky sa opatrne odoberú z  pupkových koncov ku�e¾ovité výrezky. Necievne
pletivo má by� èo najmen�ie. Pupkové konce sa po odobratí ihneï namoèia do maceraèného pufra (40 ml)
0,05 mol.l�1 PBS s  tweenom. Takto pripravená vzorka sa vytrepáva 4 hod. pri 20 � 22 oC alebo 16 � 24 hod.
pri 4 oC a spracuje v priebehu 24 hodín (pozri odsek 3) alebo zakonzervuje pri teplote �20 oC po èas nie dlh�í
ako dva tý�dne.

2. Vizuálne hodnotenie príznakov baktériovej krú�kovitosti

2.1 Po odstránení pupkových koncov sa ka�dá z h¾úz prieène prere�e a h¾adajú sa príznaky baktériovej krú�kovitosti.

2.2 H¾uzy sa stlaèia a pozorujú, èi z cievnych pletív vytekajú macerované pletivá.
Najskor�ími príznakmi sú jemná sklovitos� alebo priesvitnos� pletív bez zmäknutého okolia cievnych zväz-
kov, osobitne v blízkosti pupkových koncov. Sfarbenie prstenca cievnych zväzkov na pupkových koncoch
mô�e by� mierne tmav�ie. Prvými identifikovate¾nými príznakmi je �ltkasté sfarbenie prstenca cievnych
zväzkov a vytekanie baktériového slizu syrovitej konzistencie z ciev po jemnom stlaèení h¾uzy. Výluèok ob-
sahuje milióny baktérií. V tomto �tádiu mô�e dochádza� k hnednutiu cievneho pletiva. Tieto príznaky sa
najprv mô�u obmedzova� na jednu èas� prstenca, nevyhnutne to v�ak nemusí by� pri pupkových koncoch
a hnednutie sa postupne mô�e roz�irova� na celý prstenec cievnych zväzkov. S postupujúcou infekciou do-
chádza k rozkladu cievnych pletív, vonkaj�ia vrstva zásobného pletiva sa mô�e odde¾ova� od vnútornej vrst-
vy. V neskor�ích �tádiách infekcie sa na povrchu h¾úz objavujú priehlbiny, ktoré majú èasto èervenohnedé
sfarbenie okrajov. Druhotné napadnutie h¾úz hubami a baktériami mô�e tieto príznaky prekry� a odli�ova-
nie pokroèilej�ích �tádií baktériovej krú�kovitosti od ostatných hubových a baktériových ochorení je �a�ké,
dokonca a� nemo�né.

3. Príprava vzoriek na farbenie pod¾a Grama, imunofluorescenèné farbenie a bakla�ánový test

3.1 Pupkové konce sa zhomogenizujú a� do dosiahnutia úplnej macerácie v  rozpú��adle netoxickom pre Clavi-
bacter michiganensis subsp. sepedonicus [napr. 0,05 mol.l-1 vo fosforeènanovom tlmivom roztoku (PBS)
s  hodnotou pH 7,0 a pri teplote ni��ej ako 30 oC]. Pridaním netoxického, protiflokulaèného a  netoxického,
protipenivého prípravku uvedeného v  èastiach B a  C by sa malo zabráni� nadmernej macerácii.

3.2 Baktérie z  homogenátu sa vylúhujú jedným z nasledujúcich spôsobov:
3.2.1 a) Homogenát sa centrifuguje pri najviac 180 g 10 minút.

b) Získaný supernatant sa centrifuguje pri najmenej 4 000 g 20 minút. Nový supernatant  sa odstráni.
3.2.2 a) Macerát sa nechá stá� 30 minút, aby sa zvy�ok pletív mohol usadi�. Supernatant sa zleje bez zvírenia

sedimentu.
b) Supernatant   pomocou vodnej vývevy sa prefiltruje cez filtraèný papier (Whatman No. 1) vlo�ený do lie-

vika z fritového skla (è. 2 = 40 � 100 m). Filtrát sa pozbiera do centrifugaènej skúmavky, filter sa pre-
myje sterilným PBS na maximálny filtraèný objem 35 ml.

c) Filtrát sa centrifuguje pri najmenej 4 000 g 20 minút.

3.3 Pelet sa suspenduje v sterilnom 0,01 mol.l-1 fosforeènanovom tlmivom roztoku s  hodnotou pH 7,2 pod¾a
èasti C tak, aby sa dosiahol celkový objem cca 1 ml. Rozdelí sa na dve rovnaké èasti, z  ktorých jedna sa
uchová zamrazením pri �20 oC alebo lyofilizáciou a ako referenèná vzorka. Je dokázané (Jansen and van
Vaerenberg, 1987), �e zmrazovaním sa mô�e zní�i� �ivotaschopnos� Clavibacter michiganensis subsp. sepe-
donicus. Suspendovaním peletu v 10 % glycerole sa tomuto problému mo�no vyhnú�. Druhá èas� sa rozdelí
na dve èasti, z ktorých jedna sa pou�ije pre IF test a na farbenie pod¾a Grama a druhá pre bakla�ánový test.
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3.4 Je nutné, aby sa v�etky pozitívne kontroly a vzorky Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus spracú-
vali oddelene a aby sa zabránilo kontaminácii. To platí pre podlo�né sklíèka pre IF test a bakla�ánový test.

4. Farbenie pod¾a Grama

4.1 Pripraví sa farbenie pod¾a Grama pre v�etky riedenia peletov (bod 5.2.1) a pre v�etky rozrezané h¾uzy
(bod 2) vykazujúce sklovitos�, hnilobu alebo iné podozrivé príznaky. Vzorky by sa mali odobra� z okraja na-
padnutého pletiva.

4.2 Pripraví sa farbenie pod¾a Grama pre známe kultúry Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus a pod¾a
mo�nosti pre prirodzene infikované pletivá (bod 5.1).

4.3 Stanoví sa, ktoré h¾uzy obsahujú typické, Gram pozitívne koryneformné baktérie. V�eobecne sú bunky Cla-
vibacter michiganensis subsp. sepedonicus dlhé 0,8 � 1,2 m a a� 0,6 m �iroké.

4.4 Vhodný postup na farbenie je uvedený v  èasti D. Bunky Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
(CMS) sú 0,8 � 1,2 m dlhé a 0,4 � 0,6 m �iroké. Preparáty z prirodzených infekcií alebo v súèasnosti izolo-
vaných kultúr èasto ukazujú predominanciu kokoidných tyèiniek, ktoré sú obyèajne o nieèo men�ie ako
bunky z agarových kultúr. Na väè�ine médií CMS bunky sú pleomorfné tyèinky koryneformného tvaru
a mô�u dáva� rozdielne reakcie pod¾a Grama. Bunky sú jednobunkové, s charakteristickými ohnutiami ty-
pickými pre ohnuté delenie a obèas v nepravidelných skupinách èasto opisovaných ako palisády a èínske
znaky.

5. Schéma pre IF test

5.1 Pou�ije sa antisérum pre známe kmene Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus � ATCC 33113
(NCPPB 2137) alebo NCPPB 2140, ktorého titer by mal by� vy��í ako 1 : 600. Na testovacom podlo�nom
sklíèku sa pou�ije jedna kontrola s PBS, aby sa stanovilo, èi sa imunoglobínový konjugát izotiokyanan fluo-
resceínu (FITC) ne�pecificky spája s bunkami baktérií. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus �
ATCC 33113 (NCPPB 2137) alebo NCPPB 2140 by sa na osobitnom sklíèku mala pou�i� ako homologická
antigénová kontrola. Tam, kde je to mo�né, mali by sa pou�i� prirodzene infikované pletivá (udr�iavané
v lyofilizovanej forme alebo zmrazené pri �20 oC) ako podobná kontrola na rovnakom podlo�nom sklíèku
(obr.2).

5.2 Postup
5.2.1 Pripravia sa tri série desa�násobného nariedenia (10

1
, 10

2
, 10

3
) finálneho peletu v destilovanej vode (obr. 1).

5.2.2 Do testovacích jamiek podlo�ného sklíèka sa napipetuje nameraný �tandardný objem, dostatoèný na zalia-
tie ka�dej z jamiek (asi 25 l) v�etkých riedení peletu alebo suspenzie Clavibacter michiganensis subsp. se-
pedonicus (asi 106 buniek x ml-1) tak, ako je to znázornené na obr. 1.

Obr. 1: Podlo�né sklíèko so vzorkami a PBS kontrolou

Obr. 2: Pozitívne kontrolné sklíèko
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5.2.3 Príslu�né testovacie jamky sa zalejú odporúèanými riedeniami antiséra Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus riedeného 0,01 mol.l-1 roztokom PBS s  hodnotou pH 7,2 uvedenou v èasti C tak, ako je to zná-
zornené na obr.1. (Pre FITC kontrolu pou�ijeme PBS.) Pracovné riedenie antiséra by malo ma� pribli�ne
poloviènú hodnotu toho, akú mal IF titer. Ak sa zahrnú aj iné riedenia antiséra, malo by sa pre ka�dé jedno
riedenie pripravi� osobitné podlo�né sklíèko.

5.2.4 Podlo�né sklíèka pri laboratórnej teplote sa inkubujú vo vlhkej komôrke 30 minút.
5.2.5 Podlo�né sklíèka sa pozorne opláchnu 0,01 mol.l-1 roztokom PBS s  hodnotou pH 7,2 a 5 minút sa umývajú

v troch kúpe¾och 0,01 mol.l-1 roztoku PBS s hodnotou pH 7,2.
5.2.6 Nadbytoèná vlhkos� sa opatrne odstráni.
5.2.7 Ka�dá testovacia jamka sa zaleje FITC konjugátom s rovnakým riedením, aké sa pou�ilo na stanovenie tit-

ra, a pri laboratórnej teplote sa inkubuje v  tmavej, vlhkej komôrke 30 minút.
5.2.8 Podlo�né sklíèka sa opláchnu a umývajú uvedeným spôsobom.
5.2.9 Do ka�dej testovacej jamky sa pridá asi 5 a� 10 l fosforeènanmi tlmeného glycerínu s  hodnotou pH 7,6

(alebo podobná krycia látka s  hodnotou pH najmenej 7,6) a  prikryje sa krycím sklíèkom pod¾a èasti C.
5.2.10 Preparát sa preskúma epifluorescenèným mikroskopom a filtrami urèenými na práce s  FITC. Vhodné je

400- a� 1 000-násobné zväè�enie. Testovacie jamky sa prezerajú pozdå� dvoch na seba kolmých osí a po
obvode.
V pozitívnych kontrolách sa h¾adajú fluoreskujúce bunky a  stanoví sa titer. V  kontrolnej testovacej jamke
FITC/PBS sa pozorujú fluoreskujúce bunky, a ak sa tam nenachádzajú, pokraèuje sa na testovaných tes-
tovacích jamkách. Najmenej v 10 mikroskopických políèkach sa stanoví priemerný poèet fluoreskujúcich
buniek s typickou morfológiou a  vypoèíta sa ich poèet na 1 ml neriedeného peletu pod¾a èasti E.
Pri vykonávaní imunofluorescenèných testov sa mo�no stretnú� s nasledujúcimi problémami:
V  peletoch zo zemiakového extraktu sa mô�u nachádza� na pozadí populácie fluoreskujúcich buniek
s  netypickou morfológiou podobnou Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Mali by sa poèíta� len
fluoreskujúce bunky s  typickým tvarom a  ve¾kos�ou.
Vzh¾adom na mo�nos� krí�ových reakcií by sa mali vzorky s  pozitívnym výsledkom imunofluorescenèného
testu podrobi� opätovnému testovaniu s  pou�itím iného antiséra.
Technické obmedzenie detekèných mo�ností tohto postupu sa nachádzajú medzi 103 a 104 buniek na 1 ml
neriedeného peletu. Vzorky s  poètom IF typických buniek na hraniciach detekèného limitu pre Clavibac-
ter michiganensis subsp. sepedonicus sú zvyèajne negatívne, ale mô�u sa podrobi� bakla�ánovému testu.
Výsledok imunofluorescenèného testu sa pova�uje za negatívny pre ka�dú vzorku, v ktorej sa nena�li ty-
pické fluoreskujúce bunky. Vzorky sa musia pova�ova� za �nekontaminované� Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicus.
Bakla�ánový test sa nevy�aduje.
Vzorky, v ktorých sa s  obidvoma antisérami dosiahol pozitívny výsledok imunofluorescenèného testu,
musia sa pova�ova� za �èiastoène nekontaminované� Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
Pri v�etkých vzorkách pova�ovaných za èiastoène kontaminované sa vy�aduje vykonanie bakla�ánového
testu.

6. Bakla�ánový test

6.1 Pelety pripravené pod¾a bodu 3.3 sa nanesú jedným z  ïalej uvedených postupov (body 6.2, 6.3 alebo 6.4)
najmenej na 25 rastlín bakla�ánu v  rastovej fáze 3 pod¾a èasti F.

6.2 Naoèkovanie pozdå�neho rezu I
6.2.1 Ka�dá nádobka sa zaistí vo vodorovnej polohe podlo�kou. (Dobrým materiálom pre nádobku s  priemerom

10 cm je blok z  expandovaného polystyrénu s  otvorom 5 (h)x10(�)x15(d) cm.) Vhodné je vlo�i� pás hliníkovej
fólie medzi stonku ka�dej rastliny bakla�ánu a  ka�dú rastlinu upevni� gumièkou ovinutou okolo polystyré-
nu.

6.2.2 Skalpelom sa urobí do stoniek bakla�ánov medzi klíène listy a prvý pravý list pozdå�ny rez dlhý 0,5 a�
1,0 cm do håbky asi 3

4 hrúbky stonky.
6.2.3 �pièkou skalpela sa podr�í otvorený rez a  jemným �tetcom sa nanesie oèkovacia látka (pelet) do ranky. Po

naoèkovaní v�etkých rastlín sa zvy�ok oèkovacej látky rozdelí medzi rastliny.
6.2.4 Rez sa uzavrie sterilnou vazelínou z 2 ml injekènej striekaèky.

6.3 Naoèkovanie pozdå�neho rezu II
6.3.1 Rastlina bakla�ánu sa uchopí medzi dva prsty a  napipetuje sa kvapka (asi 5 a� 10 l) supendovaného pele-

tu na stonku medzi klíène listy a  prvý pravý list.
6.3.2 Skalpelom sa urobí do stonky prieèny (asi pod uhlom 5o) a 1 cm dlhý rez pribli�ne do håbky 2

3 hrúbky ston-
ky, poènúc pri kvapke oèkovacej látky.

6.3.3 Rez sa uzavrie sterilnou vazelínou z 2 ml injekènej striekaèky.

6.4 Naoèkovanie injekènou striekaèkou
6.4.1 Rastliny bakla�ánu sa deò pred oèkovaním nepolievajú, aby sa zní�ilo ich vnútorné napätie.

Èiastka 32 Zbierka zákonov è. 70/2004 Strana 787



6.4.2 Bakla�ány sa oèkujú injekènou striekaèkou vybavenou  hypodermickou ihlou (najmenej 23 G), zvy�ok oè-
kovacej látky sa rozdelí medzi rastliny.

6.5 Známou kultúrou Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus a  pod¾a mo�nosti pletivom z prirodzene
infikovaných h¾úz (bod 5.1) rovnakým postupom (body 6.2, 6.3 a 6.4) sa naoèkuje 25 rastlín bakla�ánu.

6.6 Sterilným 0,05 mol.l-1 PBS sa naoèkuje 25 rastlín bakla�ánu, a  to rovnakým postupom (body 6.2, 6.3 a 6.4).

6.7 Rastliny sa inkubujú vo vhodných podmienkach pod¾a èasti F 40 dní. Pravidelne, ka�dých osem dní sa kon-
trolujú príznaky baktériovej krú�kovitosti. Poèíta sa poèet rastlín s  vyvinutými príznakmi. Clavibacter mi-
chiganensis subsp. sepedonicus spôsobuje vädnutie bakla�ánu, ktoré sa mô�e zaèa� buï okrajovým, alebo
medzi�ilovým ochabnutím. Vädnúce pletivá sa najprv sfarbujú do tmavozelena alebo sa na nich vytvárajú
�kvrny, pred odumieraním èasto blednú. Medzi�ilové vädnutie má èasto �lté okraje. Rastliny nevyhnutne
nemusia odumrie�, èím sú pri prejavení sa príznakov baktériovej krú�kovitosti star�ie, tým majú väè�iu
�ancu na pre�itie. Rastliny mô�u infekciu prerás�. Mlad�ie rastliny bakla�ánu sú aj voèi men�ím populá-
ciám Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ove¾a citlivej�ie ako star�ie. Preto treba pou�i� rastliny
pred dosiahnutím rastovej fázy 3.
Vädnutie mô�e by� vyvolané aj populáciami iných baktérií èi húb, ktoré sú v  pletivách h¾úz zemiaka prítom-
né, ako sú Erwinia carotovora ssp. carotovora, Erwinia carotovora ssp. atroseptica, Phoma exigua var. fove-
ata, ako aj populáciami saprofytických baktérií. Takéto vädnutie sa od vädnutia spôsobeného Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus dá odlí�i�, preto�e dochádza k rýchlemu vädnutiu celých rastlín.

6.8 Pre v�etky �ar�e rastlín bakla�ánu s  prejavom príznakov baktériovej krú�kovitosti sa pripraví farbenie po-
d¾a Grama (bod 4), a  to pou�itím zvädnutých listových a  stonkových pletív z  rastlín a izolátov z  vhodného
�ivného média (bod 7). Povrch listov bakla�ánu sa dezinfikuje 70 % etanolom.

6.9 Za urèitých podmienok, najmä keï rastové podmienky nie sú optimálne, mô�e Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicus v  rastlinách bakla�ánu pre�íva� v  podobe latentnej infekcie a� 40 dní po naoèkovaní.
Mo�ným dôsledkom takýchto infekcií mô�e by� zakrpatenie a  strata �ivotaschopnosti naoèkovaných rast-
lín. Ak sa výsledok IF testu pova�uje za pozitívny, je nevyhnutné ïal�ie testovanie. Preto je dôle�ité porov-
náva� rýchlos� rastu v�etkých rastlín bakla�ánu s kontrolnými rastlinami naoèkovanými sterilným 0,05
mol.l-1 roztokom PBS a  sledova� klimatické podmienky v  skleníku.
Na ïal�ie testovanie sa odporúèa nasledujúce:

6.9.1 Stonky sa nad miestom oèkovania odre�ú a  odstránia sa z  nich listy.
6.9.2 Stonky sa macerujú v 0,05 mol.l-1 roztoku PBS s  hodnotou pH 7,0 tak, ako je to uvedené v bodoch 3.1 a 3.2.
6.9.3 Jedna polovica peletu sa pou�ije na farbenie pod¾a Grama (bod 4) a  IF testu (bod 5).
6.9.4 Ak sú výsledky Gramovho farbenia a  IF testu pozitívne, pou�ije sa druhá polovica peletu na vykonanie ïal-

�ieho bakla�ánového testu (bod 6). Pou�ijú sa známe kultúry Clavibacter michiganensis subsp. sepedoni-
cus a  kontrolné rastliny so sterilným 0,05 mol.l-1 roztokom PBS. Ak sa príznaky po ïal�ích testoch nepozo-
rujú, vzorka sa musí pova�ova� za negatívnu.

7. Izolácia Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Diagnózu mo�no potvrdi� len vtedy, keï sa Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus izoluje a  urèí (bod 8).
Hoci je Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus citlivým organizmom, mo�no ho izolova� z  pletív vykazujú-
cich príznaky baktériovej krú�kovitosti. Mô�u ho v�ak prerás� rýchlorastúce saprofytické baktérie, preto sa pria-
ma izolácia (bod 3.3) z  peletu pochádzajúceho z  h¾úz zemiaka neodporúèa. Rastliny bakla�ánu sú pre rast Clavi-
bacter michiganensis subsp. sepedonicus výborné selektívne obohacovacie médium a  ako hostite¾ umo�òuje
vynikajúce potvrdzovacie testy.
Izoláciu mo�no urobi� zo v�etkých h¾úz zemiaka a  rastlín bakla�ánu, ktoré vykazujú príznaky (body 4, 6). V  prípa-
de potreby mo�no maceráciu stoniek rastlín bakla�ánu vykona� pod¾a postupov uvedených v  bodoch 3 a 6.9.

7.1 Suspenzia sa nanesie na jedno z  nasledujúcich médií (recepty sú uvedené v  èastiach B a� H):
�ivná dextrózová pôda (len pre subkultúry),
kvasnicovo-glukózová peptónová �ivná pôda,
kvasnicovo-dextrózová �ivná pôda,
kvasnicová �ivná pôda s  výluhom minerálnych solí.
Inkubuje sa a� 20 dní pri teplote 21 oC.
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus rastie pomaly, zvyèajne v  priebehu 10 dní vytvára bodové,
smotanovo sfarbené a  kupolovité kolónie.
Kultúra sa opätovným rozterom preèistí.
Subkultúrou mo�no rýchlos� rastu zlep�i�. Typické kolónie sú smotanovo a� slonovinovobielo sfarbené, ok-
rúhle, na povrchu hladké, kupolovito vyhnuté, majú hubovo roztekavú konzistenciu s  uceleným okrajom
a  zvyèajne majú priemer od 1 do 3 mm.
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8. Urèovanie

8.1 Zo zdravých alebo napadnutých zemiakov a  bakla�ánov mo�no izolova� mnohé Gram pozitívne
tyèinkovo-kyjakovité baktérie s charakteristikou kolónií, ktorá je podobná kolóniám Clavibacter michiganen-
sis subsp. sepedonicus. V  tejto súvislosti je preto potrebné vykona� tieto testy:
IF test (bod 5.1),
bakla�ánový test,
nutrièný a  fyziologický test uvedený v  èasti H,
oxidaèno-fermentaèný test (O/F),
oxidázový test,
rast pri 37 oC,
tvorba ureázy,
hydrolýza eskulínu,
hydrolýza �krobu,
tolerancia voèi 7 % roztoku chloridu sodného,
indolový test,
katalázový test,
tvorba H2S,
vyu�itie citranov,
hydrolýza �elatíny,
kyselina z glycerolu, laktózy, ramnózy a  salicínu,
farbenie pod¾a Grama.
V�etky testy by mali obsahova� známe pôdy. Morfologické porovnávanie by sa malo vykonáva� s  kultúrami
vypestovanými na dextrózových �ivných pôdach.

8.2 Pre IF testy by v�etky populácie mali by� upravené na 106 buniek x 1 ml-1. Titer IF by mal by� blízky titru zná-
mej kultúry Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
Pre bakla�ánový test by v�etky populácie mali by� upravené na 107 buniek x 1 ml-1. Bakla�ánové testy by sa
mali vykonáva� s  pou�itím 10 rastlín na ka�dý testovací organizmus oproti známej kultúre Clavibacter michi-
ganensis subsp. sepedonicus a  sterilnej kontrole s  èistou vodou. Pri pou�ití èistých kultúr by sa vädnutie
malo dosiahnu� v  priebehu 20 dní, rastliny, ktoré nevykazujú príznaky, by sa po  tomto èase mali inkubova�
pri teplotách vedúcich k  rastu bakla�ánu, ale ni��ích ako 30 oC, celkovo 30 dní pod¾a èasti F. Ak sa po
30 dòoch príznaky baktériovej krú�kovitosti neprejavia, kultúra sa nemô�e uzna� za patogenickú formu Cla-
vibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

Test
Clavibacter michiganensis

subsp. sepedonicus

O/F inertná alebo slabo oxidatívna

oxidázový �

katalázový +

redukcia dusiènanov �

aktivita ureázy �

tvorba H
2
S �

tvorba indolu �

vyu�itie citranov �

hydrolýza �krobu � alebo slabá

rast pri 37 oC �

rast v 7 % ¤ NaCl �

hydrolýza �elatíny �

hydrolýza eskulínu �

kyselina z

glycerolu �

laktózy �

ramnózy �

salicínu �
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Èas � B

Príprava maceraèného roztoku pod¾a odporúèania Lelliotta a  Sellara, 1976

Protipenivý prípravok DC silicone antifoam MS A (Hopkins
& Williams, Ltd., Cat. No 9964-25, Chadwell Heath, Essex,
Anglicko)

10 ml

Vloèky Lubrol W (ICI Ltd) 0,5 g

Pyrofosforeènan �tvorsodný 1 g

0,05 mol.l-1 fosforeènanový tlmivý roztok, pH 7,0 (èas� C) 1 l

Èas � C

Tlmivé roztoky (pufre)

1. Tlmivý roztok: 0,05 mol.l-1 fosforeènanový pufer, pH 7,0

Tento tlmivý roztok mo�no pou�i� na macerovanie pletív zemiakových h¾úz (bod 2.1).

Na
2
HPO

4
. 12 H

2
O 4,26 g

KH
2
PO

4
2,72 g

NaCl 8,0 g

Destilovaná voda do 1 l

Tween 1 ml/1 l roztoku

2. Tlmivý roztok: 0,01 mol.l-1 fosforeènanový pufer NaCl, pH 7,2

Tento tlmivý roztok sa pou�íva na riedenie antiséra a  umývanie IF podlo�ných sklíèok.

Na
2
HPO

4
. 12 H

2
O 2,7 g

KH
2
PO

4
. 2 H

2
O 0,4 g

NaCl 8,0 g

Destilovaná voda do 1 l

3. Tlmivý roztok: 0,1 mol.l-1 fosforeènanový pufer s glycerolom, pH 7,6

Tento tlmivý roztok sa pou�íva na zvý�enie fluorescencie ako krycia kvapalina na jamky podlo�ného sklíèka pri IF
teste.

Na
2
HPO

4
. 12 H

2
O 3,2 g

NaH
2
PO

4
. 2 H

2
O 0,15 g

Glycerol 50 ml

Destilovaná voda 100 ml

Èas � D

Postup pri farbení pod¾a Grama (Huckerova modifikácia) (Doetsch, 1981)

Roztok kry�tálovej violete
V 20 ml 95 % etanolu sa rozpustia 2 g kry�tálovej violete.
V 80 ml destilovanej vody sa rozpustí 0,8 g oxalanu amónneho.
Obidva roztoky sa zmie�ajú.
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Lugolov roztok

Jód 1 g

Jodid draselný 2 g

Destilovaná voda 300 ml

Obidve chemikálie sa zmie�ajú a spolu sa rozotrú v  trecej miske. Pridajú sa do destilovanej vody, nádoba sa uzavrie
a roztok sa premie�a.

Safranínový odfarbovací roztok

Roztok safranínu:

Safranín O 2,5 g

95 % etanol 100 ml

Zmes sa premie�a a  odlo�í. Pred pou�itím sa zriedi v  pomere 1:10 na pracovnú koncentráciu.

Postup pri farbení
1. Pripraví sa rozter, fixuje sa su�ením na vzduchu a  teplom.
2. Podlo�né sklíèko sa zaleje roztokom kry�tálovej violete  na 1 minútu.
3. Krátko sa umýva pod teèúcou vodovodnou vodou.
4. Zaleje sa na 1 min. Lugolovým roztokom.
5. Opä� sa umyje pod teèúcou vodovodnou vodou a  vysu�í sa pijavým papierom.
6. Odfarbuje sa buï kvapkaním 95 % etanolu a� dovtedy, kým sa nevyluèuje farbivo, alebo ponorením

a  miernym mie�aním v  òom.
7. Umyje sa pod teèúcou vodovodnou vodou a  osu�í sa pijavým papierom.
8. Na èas 10 sekúnd sa zaleje safranínom.
9. Opä� sa umyje pod teèúcou vodovodnou vodou a  osu�í sa pijavým papierom.
Gram pozitívne baktérie majú fialovomodré sfarbenie, Gram negatívne baktérie ru�ovoèervené sfarbenie.

Èas � E

Urèovanie populácie IF pozitívnych buniek

1. Plocha S   jednej testovacej jamky na viacjamkovom podlo�nom sklíèku:
(vzorec è. 1)

s
D= π 2

4

prièom D = priemer testovacej jamky.

2. Plocha s po¾a objektívu:
(vzorec è. 2)

s
d= π 2

4

kde d = priemer po¾a objektívu.

3. Hodnota d sa stanoví buï priamym meraním, alebo na základe nasledujúcich vzorcov:
(vzorec è. 3)

s
i

G K
= π.

.

2

2 2 4

kde i = koeficient po¾a (závisí od typu okulára mikroskopu a mô�e ma� hodnotu od 8 do 24),
K = tubusový koeficient (1 alebo 1,25),
G = zväè�enie objektívu (100-násobné, 40-násobné a pod.).
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Zo vzorca è. 2

d
s= 4

π

Zo vzorca è. 3

d

i

G K i

GK
= =

4
4

2

2 2

π

π
.

4. Zistí sa poèet typických fluoreskujúcich buniek v jednom poli c.

5. Vypoèíta sa poèet typických fluoreskujúcich buniek v celom poli C.

C c
S

s
=

6. Vypoèíta sa poèet typických fluoreskujúcich buniek na 1 ml peletu (N).

N C
y

F=
1 000

kde y = objem peletu na testovacej jamke podlo�ného sklíèka,
F = zrieïovací faktor peletu.

Èas � F

Pestovanie rastlín bakla�ánu na test

Osivo bakla�ánu (Solanum melongena, odroda Black Beauty) sa vyseje do pasterizovaného kompostu. Semenáèky
s  plne vyvinutými klíènymi listami (10 a� 14 dní staré) sa presadia do kvetináèov s  pasterizovaným kompostom.
Rastliny bakla�ánov sa pou�ívajú v  rastovej fáze 3, keï sú plne rozvinuté dva, najviac v�ak tri pravé listy.
Bakla�ány by sa mali pestova� v  skleníkoch pri zachovaní nasledujúcich klimatických podmienok:
då�ka dòa: 14 hodín alebo prirodzená då�ka dòa
teplota: cez deò 21 a� 24 oC,

cez noc 15 oC.

UPOZORNENIE: Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus nebude rás� pri teplotách vy��ích ako 30 oC. Ak noè-
né teploty neklesajú pod 15 oC, mô�u sa po�kodi� chromofory (striebristá nekróza).
Korene mô�u po�kodzova� larvy Sciaridae, predchádzame tomu pou�itím vhodných insekticídov.

Osivo bakla�ánu (odrody Black Beauty) mo�no získa� od
1. AB Hammenhögs Frö, 270 50 Hammenhög, �védsko,
2. HURST Seeds Ltd., Avenue Road, Witham, Essex CM8 2DX, Ve¾ká Británia,
3. ASGRO Italia Sp A, Corso Lodi 23, Miláno, Taliansko,
4. KÜPPER, Mitteldeutsche Samen GmbH, Hessenring 22, D-37169 Eschewege, Nemecko.

Èas � G

�ivné pôdy pre rast a izoláciu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

1. �ivná pôda (NA)
�ivný agar Difco bacto v  destilovanej vode, dávkovanie pod¾a výrobcu. Sterilizuje sa v  autokláve 10 minút pri tep-
lote 121

o
C.

2. �ivná dextrózová pôda (NDA)
�ivný agar Difco bacto s  obsahom 1 % monohydrátu D(+) glukózy. Sterilizuje sa v  autokláve 20 minút pri teplo-
te 115

o
C.
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3. Kvasnicovo-glukózová peptónová �ivná pôda (YPGA)

Difco bacto kvasnicový výluh
(è. 0127)

5 g

Difco bacto peptón (è. 0118) 5 g

Monohydrát D (+) glukózy 10 g

Difco bacto purifikovaný
agar (è. 0560)

15 g

Destilovaná voda 1 l

Sterilizuje sa v  autokláve 20 minút 0,5 l celkového objemu média pri teplote 115 oC.

4. Kvasnicová �ivná pôda s výluhom minerálnych solí (YGM)

Difco bacto kvasnicový výluh 2,0 g

Monohydrát D (+) glukózy 2,5 g

K
2
HPO

4
0,25 g

KH
2
PO

4
0,25 g

MgSO
4
.7H

2
O 0,1 g

MnSO
4
.H

2
O 0,015 g

NaCl 0,05 g

FeSO
4
.7H

2
O 0,005 g

Difco bacto purifikovaný agar 18 g

Destilovaná voda 1 l

Sterilizuje sa v  autokláve 20 minút 0,5 l celkového objemu média pri teplote 115 oC.

Èas � H

Nutrièné a  fyziologické testy na identifikáciu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

V�etky médiá by sa mali inkubova� pri teplote 21 oC, po �iestich dòoch by sa mali preskú�a�. Ak nebudú rás�, inkubu-
jú sa ïal�ích 20 dní.

1. Oxidaèno-fermentaèný test (Hugh & Leifson, 1953) � O/F test
Základné médium:

KCl 0,2 g

MgSO
4
.7H

2
O 0,2 g

NH
4
H

2
PO

4
1,0 g

Difco bacto peptón (è. 0118) 1,0 g

Difco bacto èistený agar 3,0 g

Monohydrát D (+) glukózy 10,0 g

Brómtymolová modrá 0,03 g

Destilovaná voda 1 l

Jednotlivé zlo�ky sa zmie�ajú a  hodnota pH sa upraví 1 mol.l-1 KOH na 7,0 � 7,2.
Rozdelí sa do kultivaèných skúmaviek Pyrex s  rozmermi 16 mm × 100 ml s objemom 12 ml po 5 ml a 10 ml.
Sterilizuje sa v  autokláve 10 minút pri teplote 115 oC.
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Ka�dá kultúra sa naoèkuje oèkovacou ihlou do 5 ml a 10 ml skúmaviek. Do skúmaviek s  nameraným objemom 10 ml
skúmavky asepticky sa pridá 1 ml a� 2 ml sterilného kvapalného parafínu a  inkubuje sa.

Pozitívne reakcie:

Skúmavka Sfarbenie Reakcia

otvorená �lté fermentatívna

uzavretá �lté

otvorená �lté oxidatívna

uzavretá modrozelené

otvorená zelené oxidatívna alebo inertná

uzavretá zelenomodré

2. Oxidázový test (Kovacs, 1956)
Kovacsovo oxidázové èinidlo:
1 % roztok tetrametyl-parafenyléndiamín-dichloridu (BDH è. 30386) v  destilovanej vode.
Toto èinidlo by sa malo robi� èerstvé v  objemoch 1 ml a  mo�no ho skladova� v  sklenej hnedej f¾a�i pri 5

o
C 1 tý�deò

a� 4 tý�dne.
Na filtraèný papier v  Petriho miske sa kvapne kvapka èinidla. Ihneï na papier platinovým oèkom sa natrie nie-
ktorá z  kultúr vypestovaných na agare.
Pozitívna reakcia: v  priebehu 10 sekúnd sa vyvinie purpurovoèervené sfarbenie, kultúry s  èasom 10 a� 30 sekúnd
majú reakciu slabo pozitívnu.

UPOZORNENIE: Treba pou�i� platinové oèko a  kultúry zo �ivnej pôdy (NA), keï�e u� stopy �eleza alebo obsah vy��ích
cukrov v  �ivnej pôde mô�e da� falo�né pozitívne výsledky.

3. Vytváranie kyseliny z  laktózy, ramnózy, salicínu a  glycerolu
Pripraví sa O/F médium pod¾a Hugh & Leifsona bez glukózy. Rozleje sa do 5 ml skúmaviek: sterilizuje sa v  auto-
kláve 10 minút pri teplote 115

o
C. Do roztopenej hmoty pri 45

o
C asepticky sa pridá 0,5 ml prefiltrovaného vodného

roztoku glycerolu, laktózy, ramnózy alebo salicínu. Opatrne sa premie�a.
Pozitívna reakcia: zmena sfarbenia z  modrozeleného na �lté naznaèuje vytváranie kyseliny.

4. Katalázový test
Na èisté podlo�né sklíèko sa kvapne kvapka 30 % peroxidu vodíka a  emulzifikuje sa s  kultúrou pridanou platino-
vým oèkom.
Pozitívna reakcia: vytváranie kyslíka (bublinky) v  kvapke naznaèuje prítomnos� katalázy.

5. Aktivita nitrát-reduktázy a  denitrifikácia (Bradbury, 1970)
Kultivaèné médium:

KNO
3

(bez obsahu dusitanov) 1 g

Difco bacto kvasnicový výluh 1 g

K
2
HPO

4
5 g

Destilovaná voda 1 l

Objemy po 10 ml sa rozlejú do skúmaviek s  obsahom 20 ml a  sterilizujú sa v  autokláve 15 minút pri teplote 121 oC .

Èinidlo A:

H
2
SO

4
8 g

5 N kyselina octová 1 l
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Èinidlo B:

Naftylamín 5 g

5 N kyselina octová 1 l

Dusiènanové médium sa naoèkuje v  dvoch opakovaniach. Testuje sa po 10 a 20 dòoch, a  to pridaním kvapky Lugo-
lovho roztoku, 0,5 ml èinidla A  a 0,5 ml èinidla B. Ak médium nenadobúda èervenú farbu, pridá sa asi 50 mg prá�ko-
vého zinku a  pozoruje sa farebná reakcia.

Pozitívna reakcia Farebná reakcia

�iadna redukcia dusiènanov bez farby èervená

Redukcia dusiènanov a� na dusitany

(len nitrát-reduktáza)

èervená �

Redukcia dusiènanov a� za dusitany

(nitrát-reduktáza a  nitrit-reduktáza)

bez farby bez farby

6. Tvorba ureázy
Základné médium:

Agar na báze moèoviny 2,4 g

Destilovaná voda 95 ml

Sterilizuje sa v  autokláve 20 minút pri teplote 115 oC. Roztopená báza sa schladí na 50 oC a  asepticky sa pridá 5 ml
40 % vodného roztoku moèoviny (Oxford SR20) prefiltrovaného cez sterilizovaný filter. Dobre sa premie�a.
Rozdelí sa na 6 ml objemy do sterilných skúmaviek (16 x 100 mm), skloní sa a  nechá sa usadi�.
Pozitívna reakcia: po aktivácii ureázy �ltooran�ové médium nadobudne èere�òovoèervené alebo èervenoru�ové sfar-
benie.

Vyu�itie citranov (Christensen) (Skerman, 1967)

Agar na báze citranov 23 g

Destilovaná voda 1 l

Zamie�a sa a  zohrievaním sa rozpustí. Rozdelí sa na 6 ml objemy ako pre uvedené moèovinové médium. Sterilizuje sa
v  autokláve 15 minút pri teplote 121 oC, nakloní sa a  nechá sa usadi�.
Pozitívna reakcia: vyu�itie citranov má za následok zmenu sfarbenia média z  oran�ového na èervené.

7. Tvorba sírovodíka
Médium:

Difco bacto tryptón (è. 0123) 10 g

K
2
HPO

4
1 g

NaCl 5 g

Destilovaná voda 1 l

Zlo�ky sa rozpustia a  roztok sa rozdelí na 6 ml objemy do skúmaviek 16 x 100 mm. Sterilizuje sa v  autokláve 10 mi-
nút pri teplote 115 oC.
Naoèkuje sa a  asepticky sa suspenduje papier s  obsahom octanu olovnatého (Merck 9511), udr�iava sa prikryté a  in-
kubuje sa 20 dní.
Pozitívna reakcia: tvorbu H

2
S z  tryptónu signalizuje èiernohnedé sfarbenie papiera.
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8. Tvorba indolu (Ramamurthi, 1959)
Médium:
Rovnaké ako pre H2S.
Odstráni sa papier s  octanom olovnatým a  pridá sa 1 a� 2 ml éteru a  jemne sa potrasie. Vrstvy sa nechajú oddeli�
(5 minút). Opatrne sa pridá 0,5 ml Kovacsovho èinidla (Merck 9293) tak, aby stekalo po povrchu usadeniny.
Pozitívna reakcia: prítomnos� indolu nám signalizuje vývoj èerveného sfarbenia v �ltej vrstve medzi éterom a  vod-
nými frakciami.

9. Rast pri 37
o
C (Ramamurthi, 1959)

Médium:

�ivný bujón Difco bacto (è. 0003) 8 g

Destilovaná voda 1 l

Zamie�a sa, rozpustí a  rozleje sa do 6 ml skúmaviek.
Sterilizuje sa v  autokláve 15 minút pri teplote 121 oC.
Naoèkuje sa a  inkubuje sa pri teplote 37 oC.
Pozitívna reakcia: sledujeme rast.

10. Rast v 7 % roztoku chloridu sodného
Médium:

�ivný bujón Difco bacto (è. 0003) 8 g

NaCl 70 g

Destilovaná voda 1 l

Zamie�a sa, rozpustí a  rozleje sa do 6 ml skúmaviek.
Sterilizuje sa v  autokláve 15 minút pri teplote 121 oC.
Pozitívna reakcia: sledujeme rast.

11. Hydrolýza �elatíny
Médium:

�elatína Difco bacto (è. 0143) 120 g

Destilovaná voda 1 l

Zamie�a sa, rozpustí a  rozleje sa do 6 ml skúmaviek.
Sterilizuje sa v  autokláve 15 minút pri teplote 121 oC.
Pozitívna reakcia: skvapalòovanie �elatíny aj po 30 minútach pri 5 oC.

12. Hydrolýza �krobu
Médium:

�ivný agar Difco bacto (roztopený) 1 l

Rozpustný �krob Difco bacto
(è. 0178)

2 g

Zamie�a sa a sterilizuje sa v autokláve 10 minút pri teplote 115 oC.
Rozleje sa na platnièky, bodovo sa naoèkuje.
Po dobrom raste (10 a� 20 dní) èas� prírastku sa odstráni a  zaleje sa jódovou tinktúrou pod¾a Lugola.
Pozitívna reakcia: hydrolýza �krobu je signalizovaná èírymi plochami pod baktériovou kultúrou a  okolo nej, ostatok
�ivnej pôdy ostáva purpurový.
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13. Aktivita eskulín-hydrolázy (Sneath & Collins, 1974)
Médium:

Difco bacto peptón 10 g

Eskulín 1 g

Citran �elezitý 0,05 g

Citran sodný 1 g

Destilovaná voda 1 l

Zlo�ky sa zmie�ajú, aby sa rozpustili a  roztok sa po objemoch 6 ml rozdelí do skúmaviek. Sterilizuje sa v autokláve
10 minút pri teplote 115 oC.
Médium je èíre, má v�ak modrú fluorescenciu.
Pozitívna reakcia: hydrolýzu eskulínu dokazuje vývoj hnedého sfarbenia spolu s  miznutím fluorescencie, èo sa kon-
troluje pod ultrafialovou lampou.

Èas � I

Uchovávanie a  skladovanie vzoriek

1. Ka�dá podozrivá vzorka, v ktorej bol identifikovaný pozitívny výsledok imunofluorescenèného testu vykonaného
pod¾a postupu uvedeného v  èastiach A  a� H, prièom sa po ukonèení testovania oèakáva buï potvrdenie, alebo ne-
potvrdenie pozitívneho testu, musí by� zadr�aná alebo primerane zakonzervovaná a� do ukonèenia laboratórneho
testovania, a to
a) ak je mo�né, v�etky h¾uzy alebo rastliny, z  ktorých sa odoberali vzorky,
b) akýko¾vek zostávajúci pelet a  dodatoène pripravené podlo�né sklíèka pre imunofluorescenèný test.

2. V  prípade pozitívneho potvrdenia tohto organizmu v teste musia by� zadr�ané alebo  primeraným spôsobom za-
konzervované najmenej jeden mesiac po postupe oznamovania:
a) materiály uvedené v  odseku 1,
b) vzorka infikovaných rastlín bakla�ánu naoèkovaných peletom z  h¾úz alebo rastlín,
c) izolované kultúry baktériovej krú�kovitosti.
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Po dro bnos ti na ur če nie prav de po dob nej kon ta mi ná cie
a mož né ho ší re nia bak té riovej krúž ko vi tos ti

1. Ur če nie prav de po dob né ho roz sa hu kon ta mi ná cie prv kov pod ¾a § 4 ods. 1 písm. b) za hŕ ňa:
a) h¾u zy a rast li ny pes to va né na mies te pro duk cie, ozna če né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) za kon ta mi no va né,
b) mies to pro duk cie ale bo  bu do vy, vý rob ným spô so bom spo je né s h¾u za mi ale bo rast li na mi ozna če ný mi pod ¾a § 4

ods. 1 písm. a) za kon ta mi no va né vrá ta ne tých, kto ré po u ží va jú spo loč nú me cha ni zá ciu ale bo vý rob né za ria de -
nia, a to buï pria mo, ale bo pros tred níc tvom spo loč né ho do dá va te ¾a,

c) h¾u zy ale bo rast li ny vy pes to va né na mies tach pro duk cie pod ¾a od se ku 1 písm. b) ale bo na chá dza jú ce sa na
mies tach pro duk cie v ob do bí, keï sa v bu do vách ale bo na mies tach pro duk cie na chá dza li h¾u zy ale bo rast li ny
ozna če né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) za kon ta mi no va né,

d) skla dy, kde do chá dza k ma ni pu lá cii so ze miak mi z miest pro duk cie,
e) me cha ni zá ciu, vo zid lo, kon taj ner, sklad ale bo jeho čas� a  aký ko¾ vek iný pred met vrá ta ne oba lo vé ho ma te riá lu,

kto rý mo hol prís� do sty ku s h¾u za mi ale bo rast li na mi ozna če ný mi pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) za kon ta mi no va né,
a to v prie be hu pred chá dza jú cich 12 me sia cov ale bo po čas ob do bia, keï by sa mo hol pre ja vi� ich vplyv,

f) h¾u zy ale bo rast li ny, kto ré sa skla do va li ale bo boli v sty ku so stav ba mi ale bo s pred met mi uve de ný mi
v písmene e), a to pred ich vy čis te ním ale bo dez in fek ciou,

g) na zá kla de tes to va nia pod ¾a § 5 h¾u zy ale bo rast li ny rov na ké ho klo no vé ho pô vo du ako h¾u zy ale bo rast li ny ozna -
če né pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) za kon ta mi no va né a pri kto rých je ri zi ko prav de po dob nej kon ta mi ná cie.

2. Pri ur če ní prav de po dob né ho roz ší re nia pod ¾a § 4 ods. 1 písm. c) sa posudzujú na sle du jú ce prv ky:
a) blíz kos� iných miest pro duk cie, kde sa pes tu jú ze mia ky ale bo iné hos ti te¾ ské rast li ny,
b) spo loč né uží va nie zá sob sa di vo vých ze mia kov.

3. Pri ozna mo va ní po zi tív ne ho ná le zu iným kra ji nám sprá va musí ob sa ho va� úda je o
a) zá siel ke ale bo dávke ze mia kov ozna če ných za kon ta mi no vané, pred pí sa ný fy to cer ti fi kát, rast lin ný pas ale bo re -

gis trač né čís lo,
b) zá so bách sa di vo vých ze mia kov, ná zov od ro dy, ak je to mož né vo všet kých prí pa doch,
c) pred met nej kon ta mi ná cii a vy zna če nie bez peč nost né ho pás ma,
d) do stup nosti pe le tu, pri pra ve ných pre pa rá toch na pod lož ných sklíč kach pre imu nof lu o res cenč né tes ty, in fi ko -

va ný rast lin ný ma te riál bak la žá nov a izo lo va nú kul tú ru bak té rií z  tes tov, pod¾a kto rých sa dos pe lo k po zi tív ne -
mu po tvr de niu bak té riovej krúž ko vi tos ti.
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Opat re nia pro ti roz ši ro va niu bak té riovej krúž ko vi tos ti

1. Opat re nia uve de né v § 6 písm. a) vy ko na né pod do h¾adom kon trol né ho ús ta vu s cie ¾om zni či� h¾uzy ale bo rast li ny
ozna čené pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) za kon ta mi no va né mu sia by� na sle du jú ce:
a) prie my sel né spra co va nie, a to pria mou a bez pros tred nou do dáv kou spra co va te¾ ské mu zá vo du vy ba ve né mu

pri me ra ným od pa do vým hos po dár stvom, pre kto ré sa sta no vi lo, že ne e xis tu je žiad ne iden ti fi ko va te¾ né ne bez -
pe čen stvo roz ši ro va nia bak té riovej krúž ko vi tos ti a kto ré je vy ba ve né sys té mom dez in fek cie skla do va cích prie -
sto rov a od chá dza jú cich vo zi diel,

b) iné s pod mien kou, že sa sta no vi lo, že ne e xis tu je žiad ne iden ti fi ko va te¾ né ne bez pe čen stvo roz ši ro va nia bak té rio -
vej krúž ko vi tos ti.

2. Pri me ra ným vy u ži tím ale bo lik vi dá ciou h¾úz ale bo rast lín ozna če ných pod ¾a § 4 ods. 1 písm. b) za prav de po dob ne
kon ta mi no va né pod ¾a § 6 písm. b) vy ko na ných pod do h¾a dom kon trol né ho ús ta vu sa ro zu mie:
a) po u ži tie ze mia kov ako kon zum ných za ba le ných na pria me do da nie a po u ži tie bez opä tov né ho vy ba le nia a ich

ur če nie na pria me do da nie a po u ži tie ale bo
b) po u ži tie na prie my sel né spra co va nie a ich ur če nie na pria me a bez pros tred né do da nie spra co va te¾ ské mu zá vo -

du vy ba ve né mu pri me ra ným od pa do vým hos po dár stvom a mož nos �a mi na dez in fek ciu, ale bo
c) nie ktorý iný spô sob po u ži tia ale bo lik vi dá cie s pod mien kou, že sa sta no ví, že ne e xis tu je iden ti fi ko va te¾ né ne -

bez pe čen stvo roz ši ro va nia bak té riovej krúž ko vi tos ti.

3. Pri me ra ným po stu pom čis te nia a dez in fek cie pred me tov pod¾a § 6 písm. c) sa ro zu me jú tie pred me ty, pre kto ré je
sta no ve né, že ne e xis tu je iden ti fi ko va te¾ né ne bez pe čen stvo roz ši ro va nia bak té riovej krúž ko vi tos ti a že sa po u ži je
pod do h¾a dom kon trol né ho ús ta vu.

4. Kon trol ný ús tav v rám ci bez peč nost né ho pás ma vy zna če né ho pod ¾a § 4 ods. 1 písm. c) na mies te pro duk cie, kto -
rým je kaž dé mies to ale bo sú bor polí fun gu jú cich ako jed na pro dukč ná po ¾no hos po dár ska jed not ka, môže pri ja�
na sle du jú ce špe ci fic ké opat re nia pod ¾a § 6 písm. d):

4.1 na poli ozna če nom pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) za kon ta mi no va né
4.1.1 v prie be hu naj me nej troch ro kov pes to va nia po roku ozna če nej kon ta mi ná cie
4.1.1.1 sa mu sia pri ja� opat re nia na lik vi dá ciu samo vy sa de ných rast lín ze mia ka a iných, pri ro dze ne sa vy sky tu -

jú cich hos ti te¾ ských rast lín bak té riovej krúž ko vi tos ti,
4.1.1.2 ne smú sa vy sá dza� žiad ne h¾u zy, rast li ny a pra vé se me ná ze mia ka ale bo iných, pri ro dze ne sa vy sky tu jú -

cich hos ti te¾ ských rast lín bak té riovej krúž ko vi tos ti ale bo iných plo dín, pri kto rých exis tu je iden ti fi ko va -
te¾ né ne bez pe čen stvo pre ži tia ale bo roz ši ro va nia bak té riovej krúž ko vi tos ti do vte dy, kým mies to pro duk -
cie a hon nie sú bez vý sky tu samo vy sa de ných rast lín ze mia ka počas as poň dvoch po sebe na sle du jú cich
pes to va te¾ ských ro kov,

4.1.1.3 v pr vom roku pes to va nia ze mia kov na sle du jú com po ob do bí uve de nom v pred chá dza jú com od se ku sa
môžu vy sá dza� len uzna né (cer ti fi ko va né) sa di vo vé ze mia ky a z nich po chá dza jú ce ze mia ky môžu by� ur -
če né len na spot re bu ale bo  prie my sel né spra co va nie a musí sa vy ko ná va� prie skum po dro bne o pí sa ný
v § 2 ods. 1,

4.1.1.4 v  roku pes to va nia ze mia kov na sle du jú com po ob do bí uve de nom v pred chá dza júcom od se ku a po pri me -
ra nom osev nom po stu pe sa môžu vy sá dza� len uzna né (cer ti fi ko va né) sa di vo vé ze mia ky a z nich po chá -
dza jú ce ze mia ky môžu by� ur če né buï na vý ro bu sa di vo vých ze mia kov, ale bo na spot re bu ale bo prie my -
sel né spra co va nie a musí sa vy ko ná va� prie skum po dro bne o pí sa ný v § 2 ods. 1, ale bo

4.1.2 po čas šty roch pes to va te¾ ských ro kov na sle du jú cich po roku, keï bola ozna če ná kon ta mi ná cia,
4.1.2.1 mu sia sa pri ja� opat re nia na lik vi dá ciu samo vy sa de ných rast lín ze mia ka a iných, pri ro dze ne sa vy sky tu -

jú cich hos ti te¾ ských rast lín bak té riovej krúž ko vi tos ti a
4.1.2.2 toto mies to pro duk cie a hon sa musia po ne cha� či udr žia va� ako úhor ale bo tr va lý pa sie nok s čas tou níz -

kou kos bou ale bo in ten zív nym spá sa ním,
4.1.2.3 v roku pes to va nia ze mia kov na sle du jú com po ob do bí uve de nom v pred chá dza jú com od se ku a po pri me -

ra nom osev nom po stu pe sa môžu vy sá dza� len uzna né (cer ti fi ko va né) sa di vo vé ze mia ky a z nich po chá -
dza jú ce ze mia ky môžu by� ur če né buï na vý ro bu sa di vo vých ze mia kov, ale bo na spot re bu ale bo prie my -
sel né spra co va nie a musí sa vy ko ná va� prie skum po dro bne o pí sa ný v § 2 ods. 1;
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4.2 na ostat ných mies tach pro duk cie
4.2.1 po čas pes to va te¾ ské ho roku na sle du jú ce ho po roku ozna če nej kon ta mi ná cie
4.2.1.1 buï sa ne smú vy sá dza� žiad ne h¾u zy, rast li ny a pra vé se me ná ze mia ka ale bo iných, pri ro dze ne sa vy sky -

tu jú cich hos ti te¾ ských rast lín bak té riovej krúž ko vi tos ti a mu sia sa pri ja� opat re nia na lik vi dá ciu samo vy -
sa de ných rast lín ze mia ka, ale bo

4.2.1.2 sa môžu vy sá dza� len uzna né (cer ti fi ko va né) sa di vo vé ze mia ky a z nich po chá dza jú ce ze mia ky sa môžu
po u ži� len na spot re bu ale bo prie my sel né spra co va nie pod pod mien kou, že kon trol né mu ús ta vu sa uspo -
ko ji vým spô so bom do ká že od strá ne nie ne bez pe čen stva ob ja ve nia sa samo vy sa de ných rast lín ze mia ka
a iných, pri ro dze ne sa vy sky tu jú cich hos ti te¾ ských rast lín bak té riovej krúž ko vi tos ti,

4.2.2 počas naj me nej dvoch ro kov na sle du jú cich po ob do bí pod bo dom 4.2.1 sa môžu vy sá dza� len uzna né (cer -
ti fi ko va né) sa di vo vé ze mia ky a z nich po chá dza jú ce ze mia ky môžu by� ur če né buï na vý ro bu sa di vo vých
ze mia kov, ale bo na spot re bu, prí pad ne na prie my sel né spra co va nie,

4.2.3 v kaž dom z pes to va te¾ ských ro kov opí sa ných v pred chá dza júcich od se koch sa mu sia pri ja� opat re nia na
od strá ne nie samo vy sa de ných rast lín ze mia ka ale bo iných, pri ro dze ne sa vy sky tu jú cich hos ti te¾ ských
rast lín bak té riovej krúž ko vi tos ti a musí sa vy ko ná va� prie skum po dro bne o pí sa ný v § 2 ods. 1,

4.2.4 v prí pa de vy sá dza nia uzna ných (cer ti fi ko va ných) sa di vo vých ze mia kov uče ných na spot re bu ale bo prie -
my se lné spra co va nie v pes to va te¾ skom roku na sle du jú com po roku ozna če nej kon ta mi ná cie rast lin ný
ma te rál sa v pri me ra nom ob do bí musí pre hlia da� a samo vy sa de né rast li ny ze mia ka mu sia by� tes to va né
na prí tom nos� bak té riovej krúž ko vi tos ti.

5. Bez pros tred ne po ozna če nej kon ta mi ná cii pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) a v kaž dom z na sle du jú cich pes to va te¾ ských
ro kov až po ob do bie roku pr vé ho po vo le né ho pes to va nia ze mia kov na mies te pro duk cie ale bo hone ozna če nom
pod ¾a od se ku 4 písm. a) za kon ta mi no va né sa me cha ni zá cia a skla do va cie prie sto ry v mies te pro duk cie ale bo honu 
za po je né do vý ro by ze mia kov pod ¾a pot re by mu sia na zá kla de pri me ra ných po stu pov uve de ných v bode 3 očis ti�
a dez in fi ko va�.

6. Vo vý rob ných sys té moch, v kto rých možno úpl ne na hra di� pes to va te¾ský sub strát,

6.1 ne smú sa vy sá dza� žiad ne h¾u zy, rast li ny ani se me ná ok rem prí pa du, keï sa mies to pro duk cie po dro bí
opat re niam pod do h¾a dom kon trol né ho ús ta vu a vy ko ná sa eli mi ná cia bak té riovej krúž ko vi tos ti a od strá -
ni sa aký ko¾ vek rast linný ma te riál pat riaci do rodu ze miak ale bo do če ¾a de ¾u¾ ko vi té vrá ta ne úpl nej vý me -
ny pes to va te¾ ské ho sub strá tu, vy čis te nia a dez in fek cie mies ta pro duk cie a tech nic ké ho vy ba ve nia do -
vtedy, kým kon trol ný ús tav ne vy dá po vo le nie na pes to va nie ze mia kov,

6.2 pro duk cia ze mia kov sa musí vy rá ba� z  uzna ných (cer ti fi ko va ných) sa di vo vých ze mia kov ale bo z  mini -
h¾úz, prí pad ne mi ni ras tlín po chá dza jú cich z tes to va ných zdro jov.

7. V rám ci vy zna če né ho bez peč nost né ho pás ma bez oh¾a du na opat re nia uve de né v bodoch 4 až 6 je kon trol ný ús tav
po vin ný

7.1 bez pros tred ne po ozna če nej kon ta mi ná cii a v prie be hu naj me nej troch ve ge tač ných ob do bí na sle du jú -
cich po nej

7.1.1 za bez pe či� zo stra ny svo jich zod po ved ných úrad ných or gá nov do zor nad pod nik mi, kto ré pes tu jú ze mia -
ky, skla du jú ze mia ko vé h¾u zy a ma ni pu lu jú s nimi, ako aj nad pod nik mi pos ky tu jú ci mi ze mia kar sku me -
cha ni zá ciu do dá va te¾ ským spô so bom,

7.1.2 vy ža do va�, aby sa pod ¾a pri me ra ných po stu pov čis ti la a dez in fi ko va la ze mia kar ska me cha ni zá cia a pod ¾a
pot re by aj jej skla do va cie prie sto ry tak, ako je to uve de né v bode 3,

7.1.3 vy ža do va�, aby sa v rám ci toh to pás ma vy sá dza li len uzna né (cer ti fi ko va né) sa di vo vé ze mia ky,
7.1.4 vy ža do va�, aby sa vo všet kých pod ni koch v rám ci toh to pás ma s h¾u za mi ze mia ka ur če ný mi na ïal šie vy -

sá dza nie na rá ba lo od de le ne od ostat ných,
7.1.5 pod ¾a § 2 ods. 1 vy ko ná va� prie sku my,

7.2 v prie be hu pri me ra né ho ob do bia a pod ¾a pot re by za vies� prog ram kom plet nej vý me ny sa di vo vých ze mia -
kov.
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Zoz nam trans po no va ných práv nych ak tov

Tým to na ria de ním sa trans po nu je Smer ni ca Rady 93/85/EHS o kon tro le bak té rio vej krúž ko vi tos ti ze mia ka.

Smer ni ca Rady je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na hliad nu�
v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/21, Bra ti sla va.
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