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Priloge

Priloga 1: Seznam rastlin 
 
Rastline iz druge in tretje alineje 2. člena tega pravilnika so: 
1. gostiteljske rastline s koreninami: 

– paprika, feferon (Capsicum spp.), 
– paradižnik (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.), 
– jajčevec (Solanum melongena L.); 

 
2. druge rastline:  
a) rastline s koreninami: 

– por (Allium porrum L.), 
– pesa (Beta vulgaris L.), 
– kapusnice (Brassica spp.), 
– jagoda (Fragaria L.), 
– špargelj (Asparagus officinalis L.); 

b) čebulice, gomolji in korenike, za katere uradno odobreni ukrepi iz točke a) III. poglavja 
Priloge 3 tega pravilnika ne veljajo, gojene v zemlji in namenjene sajenju, pri katerih iz 
embalaže ali drugih oznak ni razvidno, da so namenjene prodaji končnim uporabnikom, 
ki se s pridelavo rastlin ali rezanega cvetja ne ukvarjajo poklicno: 

– šalotka (Allium ascalonicum L.), 
– čebula (Allium cepa L.), 
– dalija (Dahlia spp.), 
– gladiola (Gladiolus Tourn. Ex L.), 
– hijacinta (Hyacinthus spp.), 
– perunika (Iris spp.), 
– lilija (Lilium spp.), 
– narcisa (Narcissus L.), 
– tulipan (Tulipa L.). 

 
Priloga 2 
 
1. Pri vzorčenju in laboratorijskem testiranju iz prvega in drugega odstavka 7. člena tega 

pravilnika moramo upoštevati, da: 
a) vzorčenje vključuje talni vzorec standardne velikosti. Posamezen vzorec zajema 

najmanj 1500 ml/ha tal in je sestavljen iz vsaj 100 podvzorcev – vbodov/ha, ki jih 
jemljemo iz različnih vzorčevalnih točk, razporejenih v obliki pravokotne mreže; 
razdalja med vbodi ne sme biti večja od 20 m, medvrstna razdalja pa ne manj kot 
5 m (zajamemo celotno polje). Celoten vzorec se uporabi za nadaljnji pregled, 
tj. izločitev ogorčic, identifikacija vrste in po potrebi določitev biološke rase 
/ virulentne skupine; 

b) se laboratorijsko testiranje izvaja z metodami za izločitev krompirjevih ogorčic, 
opisanimi v Fitosanitarnih postopkih ali diagnostičnih protokolih za Globodera
pallida in Globodera rostochiensis v standardih Evropske in mediteranske 
organizacije za varstvo rastlin. 

 
2. Pri vzorčenju in laboratorijskem testiranju iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika 

je potrebno upoštevati, da: 
a) vzorčenje pomeni: 



– vzorčenje iz 1. točke te priloge z najmanjšim vzorcem tal (najmanj 400 ml/ha), 
ali 

– ciljno vzorčenje najmanj 400 ml tal po vizualnem pregledu korenin, kadar so 
simptomi vidni, ali 

– vzorčenje najmanj 400 ml tal, ki so bila v stiku s krompirjem, odvzetih po 
spravilu, če se lahko izsledi, na katerem polju je bil posajen krompir; 

b) laboratorijsko testiranje pomeni laboratorijsko testiranje iz 1. točke te priloge. 
 
3. Izjemoma se lahko standardna velikost vzorca iz 1. točke te priloge zmanjša na 

najmanj 400 ml/ha tal, če: 
a) obstaja dokumentacija, da na zadevnem polju šest let pred uradno preiskavo ni bil 

gojen in prisoten krompir ali druge gostiteljske rastline iz 1. točke Priloge 1 tega 
pravilnika, ali 

b) med zadnjima dvema zaporednima uradnima preiskavama v vzorcih velikosti 
1500 ml/ha tal niso bile odkrite krompirjeve ogorčice in če so se po prvi uradni 
preiskavi gojili le krompir ali druge gostiteljske rastline iz 1. točke Priloge 1 tega 
pravilnika, ki morajo biti v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika 
predmet uradne preiskave, ali 

c) pri zadnji uradni preiskavi na vzorcu velikosti najmanj 1500 ml/ha tal niso bile 
odkrite krompirjeve ogorčice ali ciste krompirjevih ogorčic brez živih organizmov 
in se je na polju od zadnje uradne preiskave gojil le krompir ali druge gostiteljske 
rastline iz 1. točke Priloge 1 tega pravilnika, ki je predmet uradne preiskave v 
skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika. 

4. Izjemoma se lahko velikost vzorca iz 1. in 3. točke te priloge zmanjša za polja, ki so 
večja od 8 ha oziroma 4 ha: 
a) v primeru standardne velikosti iz 1. točke te priloge se prvih 8 ha vzorči, kakor je 

opredeljeno v tej točki, vendar se lahko ta velikost za vsak naslednji hektar 
zmanjša do najmanj 400 ml/ha tal; 

b) v primeru manjše velikosti iz 3. točke te priloge se prve 4 ha vzorči, kakor je 
opredeljeno v tej točki, vendar se lahko velikost za vsak naslednji hektar zmanjša 
do najmanj 200 ml/ha tal. 

 
5. Vzorec manjše velikosti, kot je določen v 3. in 4. točki te priloge, se lahko uporablja v 

naslednjih uradnih preiskavah iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, dokler se na 
zadevnem polju ne odkrijejo krompirjeve ogorčice. 

 
6. Izjemoma se lahko standardna velikost talnega vzorca iz 1. točke te priloge zmanjša na 

najmanj 200 ml/ha tal, če je to polje v območju, ki ni napadeno s krompirjevimi 
ogorčicami, ter je določeno, vzdrževano in pregledano v skladu z ustreznimi 
mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. 

 
7. V vsakem primeru je najmanjši talni vzorec 100 ml tal/polje. 




