Rozporządzenie wspólne Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa Morskiego oraz Ministra
Spraw Wewnętrznych nr 287-09 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające nadzwyczajne
środki działania w celu zwalczania chrząszcza ryjkowca atakującego palmy
(Rhynchophorus ferrugineus)
(Dz. U. nr 5758 z dn. 6 sierpnia 2009 r.)
MINISTER ROLNICTWA I RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO,
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH,
Uwzględniając dekret królewski z dnia 20 września 1927 r. w sprawie przepisów
sanitarnych dotyczących roślin, w formie zmienionej i uzupełnionej;
Uwzględniając ustawę nr 78-00 będącą publikacją statutu miasta ogłoszoną w dekrecie
królewskim nr 1-02-297 z dnia 3 października 2002 r., wraz ze zmianami i uzupełnieniami, w
szczególności wprowadzonymi przez ustawę nr 01-03 ogłoszoną w dekrecie królewskim z
dnia 24 marca 2003 r.;
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 467-84 z dnia
19 marca 1984 r. w sprawie importu roślin lub części roślin podatnych na poraŜenie przez
niektóre gatunki szkodników zwierzęcych lub roślinnych, wraz ze zmianami i uzupełnieniami
wprowadzonymi rozporządzeniem nr 832-02 z dnia 12 czerwca 2002 r.;
Mając na uwadze pojawienie się chrząszcza ryjkowca atakującego palmy
(Rhynchophorus ferrugineus) na terenie miasta Tanger;
Mając na uwadze rozmiar zniszczeń wywoływanych przez ww. szkodnika, które
mogłyby spowodować znaczny uszczerbek w krajowych gajach palmowych,
Mając na uwadze konieczność zwalczania ww. szkodnika i uniknięcia jego
rozprzestrzeniania się w pozostałych regionach Maroka,
zarządzają, co następuje:
Artykuł 1. — Walka z chrząszczem ryjkowcem atakującym palmy jest obowiązkowa
na terytorium całego kraju.
Artykuł 2. — Wilajet regionu Tanger-Tétouan ogłasza się «strefą kwarantanny dla
chrząszcza ryjkowca».
Z tego względu, zgodnie z art. 25 i 26 tytułu czwartego dekretu królewskiego z dnia
20 września 1927 r. w sprawie przepisów sanitarnych dotyczących roślin, postanawia się, co
następuje:
- obrót materiałem roślinnym (sadzonki, drzewka, liście, kłodziny) palm ozdobnych i
daktylowych na zewnątrz wilajetu regionu Tanger-Tétouan jest zabroniony;
- wszelki materiał roślinny palmowatych (sadzonki, drzewka, liście, kłodziny)
wprowadzony do obrotu na zewnątrz ww. wilajetu zostanie zajęty i spalony na koszt
posiadacza.
Artykuł 3. — KaŜde drzewo, u którego potwierdzono obecność larw, dorosłych
owadów lub oznak występowania chrząszcza ryjkowca, musi zostać:

- poddane leczeniu przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji w celu uniknięcia
ewentualnego rozprzestrzeniania się szkodnika;
- okryte brezentem, ścięte i zniszczone poprzez spalenie, najlepiej in situ.
Ustanawia się strefę nadzoru w promieniu 1000 m wokół drzewa.
Środki nadzoru i zwalczania, które naleŜy podjąć, określa rozporządzenie gubernatora.
Artykuł 4. — Społeczności lokalne oraz właściciele lub zarządcy hoteli, willi,
gospodarstw rolnych, kontrolując osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich tereny, na
których znajdują się palmy daktylowe lub ozdobne, są zobowiązani powiadomić słuŜby
ochrony roślin podlegające Ministerstwu Rolnictwa i Rybołówstwa o kaŜdym odstępstwie od
stanu normalnego u ww. palm.
Artykuł 5. — Na poziomie kaŜdego wilajetu i prowincji zostaje powołana komisja ds.
nadzoru i zwalczania chrząszcza ryjkowca atakującego palmy pod władzą walego lub
gubernatora.
Do zadań komisji naleŜy:
- czuwanie na poziomie wilajetu lub prowincji nad wprowadzeniem w Ŝycie działań
przewidzianych w planie nadzoru i zwalczania, w szczególności poprzez udostępnienie
zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do leczenia, ścinki i spalania poraŜonych palm;
- koordynacja i nadzór działań zwalczających;
- zapewnienie monitorowania działań i postępów w zwalczaniu.
Artykuł 6. — Walowie oraz gubernatorowie prefektur i prowincji Królewstwa
Maroka, prowincjonalni zarządcy ds. rolnictwa oraz dyrektorzy regionalnych biur rozwoju
rolnego są odpowiedzialni, kaŜdy w swoim zakresie działania, za wykonanie niniejszego
rozporządzenia, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Rabat, dnia 30 stycznia 2009 r.
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N.B.: Tekst rozporządzenia w jęz. arabskim został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 5753
z dn. 20 lipca 2009 r.

