Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa
w Lublinie
Przemieszczanie ziemniaków innych niż sadzeniaki do innych
krajów członkowskich Unii Europejskiej

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizacje ochrony roślin państw
członkowskich Unii Europejskiej Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa
wynika, że niektóre Polskie podmioty zajmujące się sprzedażą ziemniaków do innych państw
UE naruszają pdjęte ustalenia w tym zakresie to jest nie załączają do przesyłek ziemniaków
zaświadczeń potwierdzających nie występowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus. Brak zaświadczeń stanowi ponadto naruszenie § 17 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy
zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus ( Dz. U. z 2018 r., poz. 692)
Obrót ziemniakami innymi niż sadzeniaki tj. konsumpcyjnymi i przemysłowymi mogą
prowadzić producenci oraz podmioty prowadzące obrót- wpisami do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzone do obrotu i przemieszczania do
innych państw członkowskich UE, jeżeli zostały zaopatrzone w:
1. Zaświadczenie, wydane przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora ochrony
Roślin i Nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus.
2. Paszport roślin, wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora ochrony
Roślin i Nasiennictwa – w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo
3. Oznakowanie - w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki Oznakowanie musi
zawierać:
 nr wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który uprawiał oraz który je
przemieszczał, magazynował, sortował lub pakował (np. producenta i
dystrybutorów)
 kod kraju pochodzenia
Oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety obecnej na każdym
opakowaniu, a dla ziemniaków przewożonych luzem – na środku transportu oraz na
dokumencie handlowym towarzyszącym każdej przesyłce. Oznakowanie musi być
umieszczone w sposób widoczny i trwały.
Zaświadczenie, o którym mowa w pkt.1, może zostać wydane, jeżeli Wojewódzki
Inspektor w wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdził w bulwach ziemniaków

przeznaczonych do przemieszczania do innych państw członkowskich UE występowania
bakteriory pierścieniowej - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz Ralstonia
solanacearum- bakterii śluzaka. Pobranie prób (1 próba to 400 bulw z partii do 25 ton) oraz
przeprowadzenie badań wykonywane jest na zlecenie i odpłatnie. Zaświadczenie może być
wydane najwcześniej 14 dni przed wysyłką.
Ponadto przemieszczane do innych państw UE ziemniaki nie mogą pochodzić z
powiatów, w których stwierdzono występowanie patogenów innych niż 1 (D!) grzyba
Synchytrium endobioticum – raka ziemniaka.
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