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Burmistrzowie i Wójtowie
miast i gmin województwa łódzkiego

UwAGA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi osfizega przed

ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomęgo pochodzenia.

Zakup materiału, któtego pochodzenie nie jest zrrane, niesie za sobą mozliwość wprowadznia
do gospodarstwa materiału porażonego przęz m. in, bakterie Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (w skrócie określane jako Cms), sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy
pierścieniowej, Cms jest clrorobą przechowalniczą,lłtóra łatwo tozprzesttzenia się zarówno
w waruŃach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka,
przez co stwarza bardzo wysokie zagtożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia. może wiązać się z następującymi

konsekwencjami:

1 - brak możliwości sptzedaży porażonych bulw (decyzja utylizacji wszystkich ziemniaków
w gospodarstwie);

2 - straty jakościowe i ilościowe plonu;

3 - decyzjao zakazie produkcji ziemniaków ptzez3lata w gospodarstwie;

4 - brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego,

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż sadzeniaków ziemniaka przez
I.Z.I.N Poznań, oferujących ziemniaki sadzeniaki późne, średnie i wczesne (w załączeniu).

Prosimy o ptzekazańe powyższej informacji osobom zainteresowanym.

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt

z WIORIN wŁodzi, ul. Siewna I3a,94-250Łódż, telefonicznie pod numerami:42 633 99 7ż,
42 611 66 60 lub pocńą elektroniczną - adres email wi-lodz@,piorin.gov.pl.
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Wzór,ogłoszenia LZ.I.N Pomań dotyczący sadzelliaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia.



sADzENlAKl z|EMNIAKI

Późne:

Anka

Prosna

Gryf

Pilica, Rosalind

laJtun

Tel. 655 394 517

565 333 082

665 340 08

l.Z. l.N Poznań
średnie:

Bryza, Mila, Triada

Alol, lbis, Maryna

Santa, Lord, Denar

Bila, Albina, Agata

santa, wineta
Owacja ,Gala

Wczesne:

Aster, Orlik

lrys, Frezja

lrga, Sasanka

Kielgyynik Działu
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