Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 823-93 z dnia 20 kwietnia
1993 r. w sprawie importu sadzonek lub nasion (Fuzz) trzciny cukrowej do Maroka
(Dz.U. nr 4207 z dn. 16 czerwca 1993)
MINISTER ROLNICTWA I REFORMY ROLNEJ,
Uwzględniając dekret królewski z dnia 20 września 1927 r. w sprawie przepisów
sanitarnych dotyczących roślin, w szczególności jego art. 3 i 4;
Uwzględniając dekret królewski nr 1-73-439 z dnia 8 stycznia 1974 r. publikujący
tekst Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia
1951 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;
Uwzględniając rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 1306-85 z
dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie przepisów sanitarnych dotyczących importowanych roślin
lub produktów roślinnych,
zarządza, co następuje:
Artykuł 1. — KaŜdorazowy wwóz sadzonek lub nasion (Fuzz) trzciny cukrowej musi
zostać poprzedzony zezwoleniem Zarządu ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz
Zwalczania Oszustw.
Artykuł 2. — Import w ramach jakiegokolwiek postępowania celnego, jak równieŜ
tranzyt w obszarze celnym Maroka sadzonek trzciny cukrowej pochodzących lub wwoŜonych
z krajów uznanych za siedliska chorób wymienionych w tabeli «A» załączonej do niniejszego
rozporządzenia, są ściśle zabronione.
Artykuł 3. — Bez uszczerbku dla zakazów mających zastosowanie na mocy art. 2,
sadzonki trzciny cukrowej pochodzące lub wwoŜone z kaŜdego kraju są dopuszczone do
importu jedynie w przypadku, gdy zostaną oficjalnie uznane za wolne od: bakterii, grzybów i
wirusów wymienionych w tabeli «B» załączonej do niniejszego rozporządzenia, jak równieŜ
od wszystkich chorób i szkodników nie występujących na terenie Maroka oraz mogących
bezpośrednio lub pośrednio zagraŜać uprawom marokańskiej trzciny cukrowej.
Artykuł 4. — Import w kaŜdym postępowaniu celnym nasion trzciny cukrowej (Fuzz)
pochodzących lub wwoŜonych z wszystkich ……..…∗ dopuszcza się jedynie pod warunkiem
uprzedniego poddania ich stosownemu zabiegowi grzybobójczemu przed wysyłką.
Artykuł 5. — Import w kaŜdym postępowaniu celnym nasion lub sadzonek trzciny
cukrowej pochodzących lub wwoŜonych z krajów nie będących siedliskami chorób
przytoczonych w art. 2 dopuszcza się pod warunkami określonymi w poniŜszym art. 6.

∗

Pominięto tu dalsze słowo/a [przypuszczalnie „krajów”] – przyp. tłum.

Artykuł 6. — a) KaŜdej przesyłce będzie towarzyszyć świadectwo fitosanitarne
zgodne ze wzorem załączonym do Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin
stwierdzające, co następuje:
- zawartość przesyłki jest wolna od pasoŜytów, chorób i szkodników wymienionych
w art. 2 i 3;
- sadzonki pochodzą ze szkółek podstawowych poddanych obserwacji podczas
rozwoju;
- sadzonki zostały w kraju pochodzenia poddane działaniu gorącej wody o
temperaturze 50°C przez 20 minut a następnie zanurzone na 3 minuty w zimnej kąpieli na
bazie stosownego środka grzybobójczego, lub jakiejkolwiek innej metodzie zalecanej przez
Zarząd ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania Oszustw;
- nasiona trzciny cukrowej (Fuzz) zostały poddane stosownemu zabiegowi
grzybobójczemu.
b) Sadzonki jednej odmiany muszą zostać przedstawione oddzielnie od sadzonek
innych odmian.
Świadectwo fitosanitarne musi wskazywać dokładną nazwę i ilość sadzonek kaŜdej
odmiany.
Artykuł 7. — W przypadku, gdy kontrola przy wwozie wykaŜe, Ŝe przepisy
niniejszego rozporządzenia nie są przestrzegane, pracownik państwowych słuŜb ochrony
roślin zarządza odesłanie lub zniszczenie roślin, w zaleŜności od decyzji odbiorcy i na jego
koszt.
Artykuł 8. — KaŜda przesyłka zawierająca sadzonki trzciny cukrowej dopuszczona
do wwozu na teren Maroka po kontroli fitosanitarnej, zostanie poddana stosownym środkom
kwarantannowym a stwierdzenie występowania któregokolwiek z organizmów szkodliwych
przytoczonych w art. 2 lub 3 przed lub w trakcie kwarantanny przyczyni się do całkowitego
zniszczenia przesyłki.
Artykuł 9. — Zarząd ds. Ochrony Roślin, Kontroli Technicznych oraz Zwalczania
Oszustw (słuŜby ochrony roślin) jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 10. — Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem publikacji w
Dzienniku Ustaw.
Rabat, dnia 20 kwietnia 1993 r.
Minister Rolnictwa i Reformy Rolnej
ABDELAZIZ MEZIANE

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 823-93 z dnia 20
kwietnia 1993 r. w sprawie importu sadzonek lub nasion (Fuzz) trzciny cukrowej do
Maroka
TABELA A
- Mączniaki:

- Choroba Fidji:
- Łodygi zielne:
- Białe liście:

Peronospora sacchari (Miy) C.G. Shaw
P. philippinensis (Weston) C.G. Shaw
P. spontanea (Weston) C.G. Shaw
Sugarcane Fidji disease
Sugarcane grassy shoot mycoplasm
Sugarcane white leaf mycoplasm

TABELA B
a) Bakterie
Clavibacter xyli sbsp.xyli
skarłowacenie odrostów
Pseudomonas rubrilineans (Lee et al) Stapp
czerwone prąŜki
P. rubrisubalbicans (Christopher et Edgeron) Krasil’nikov
pstre prąŜki
Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson
oparzelina liści
Xanthomonas campestris pv. vascolorum (Cobb) Dye
gumoza
b) Grzyby
Ceratocystis paradoxa (Dade) C. Moreau
Cytospora sacchari Butl.
Drechslera sacchari (Butl.) Subram et Jain.
Glomerella tucumanensis (Spg.) von Arx et E.Mulei
Mycovellosiella koepkei (Kruger) Deighton
Puccinia kuehni i Butl.
P. melanocephala H. Syd. et P.Syd.
Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum et al.
Ustilago scitaminea Syd.

głownia

c) Wirusy
Mosaic dwarf virus
Streak virus
Sugarcane chlorotic streak virus
Sugarcane mosaic virus

karłowatość
pasiastość
skazy chlorotyczne
mozaikowatość

choroba ananasa
nekroza pochwy liściowej

Ŝółte plamy
rdza
rdza

