
PRILOGA 3 

 

Zahteve za vizualne preglede in vzorčenja ter testiranja ali ponovna testiranja  

 

1. Vizualni pregledi 

 

Število vizualnih pregledov, ki se opravijo vsako leto med rastjo, mora biti najmanj: 

 

Rod ali vrsta 

Kategorija materiala 

Izvorni 

material 

Osnovni 

material 

Certificiran 

material 

CAC 

material 

Castanea sativa Mill. 1 1 1 1 

Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf. 2 1 1 1 

Corylus avellana L. 1 1 1 1 

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 1 1 1 1 

Ficus carica L. 1 1 1 1 

Fragaria L. 2 2 2 2 

Juglans regia L. 1 1 1 1 

Olea europaea L. 1 1 1 1 

Pistacia vera L. 1 1 1 1 

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, 

P. persica in P. salicina 
1 1 1 

1 

Prunus avium in P. cerasus 1 1 1 1 

Ribes L. 2 1 1 1 

Rubus L. 2 2 
(1)

 1 1 

Vaccinium L. 2 2 1 1 

 

(1) Pri razmnoževalnem materialu in sadikah, ki so pridelani z mikrorazmnoževanjem in se vzdržujejo 

manj kot tri mesece, se v tem času opravi samo en pregled. 

 

 

2. Vzorčenje in testiranje razmnoževalne materiala in sadik posameznega rodu ali vrste ter pogostnost 

ponovnega testiranja 

 

Castanea sativa Mill.  

 

Pri vseh kategorijah se vzorčenja in testiranja opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih 

organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf.  

 

Kategorija izvorni material 

  

Izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsakih šest let na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo 

vzorčenje in testiranje se opravita šest let po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične 

rastline; 

-  v primeru dvoma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU.  

 

Kategorija osnovni material 

 

Reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsakih šest let vzorči in testira na prisotnost 

škodljivih organizmov iz dela A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. Vzorčenje in testiranje se 

izvede na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s temi škodljivimi organizmi.  

 

Kategorija certificiran in CAC material 

 



Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge 

I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 

Corylus avellana L. 

 

Pri vseh kategorijah se vzorčenja in testiranja opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih 

organizmov iz dela A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 

 

Kategorija izvorni material 

 

Izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsakih petnajst let na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen 

na prisotnost viroidov in virusom podobnih bolezni; prvo vzorčenje in testiranje se opravita 

petnajst let po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične rastline; 

-  v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorija osnovni material 

 

Reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira na prisotnost 

škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen na prisotnost viroidov in virusom 

podobnih bolezni. Vzorčenje in testiranje se izvede na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s temi 

škodljivimi organizmi. Osnovne matične rastline se vzorčijo in testirajo tudi v primeru suma na 

prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorija certificiran material 

 

Reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira na prisotnost 

škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU, razen na prisotnost viroidov in virusom 

podobnih bolezni. Vzorčenje in testiranje se izvede na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s temi 

škodljivimi organizmi. Certificirane matične rastline se vzorčijo in testirajo tudi v primeru suma na 

prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU.  

Vzorčenja in testiranja certificiranih sadik se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih 

organizmov iz dela A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorija CAC material 

 

Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz  dela A 

priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 

Ficus carica L. 

 

Pri vseh kategorijah se vzorčenja in testiranja opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih 

organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Fragaria L. 

 

Kategorija izvorni material 

 

Izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsako leto na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo 

vzorčenje in testiranje se opravita eno leto po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične 

rastline; 

-  v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela B priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorije osnovni, certificiran in CAC material 

 



Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela B priloge 

I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 

Juglans regia L. 

 

Kategorija izvorni material 

 

Cvetoče izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsako leto na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo 

vzorčenje in testiranje se opravita eno leto po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične 

rastline; 

-  v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorija osnovni material 

 

Reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsako leto vzorči in testira na prisotnost škodljivih 

organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU. Vzorčenje in testiranje se izvede na podlagi ocene 

tveganja okužbe rastlin s temi škodljivimi organizmi. Osnovne matične rastline se vzorčijo in testirajo 

tudi v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorija certificiran material 

 

Reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsaka tri leta vzorči in testira na prisotnost 

škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU. Vzorčenje in testiranje se izvede na podlagi 

ocene tveganja okužbe rastlin s temi škodljivimi organizmi. Certificirane matične rastline se vzorčijo in 

testirajo tudi v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 

2014/98/EU. 

Certificirane sadike se vzorčijo in testirajo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela 

A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorija CAC material 

 

Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge 

I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 

Olea europaea L.  

 

Kategorija izvorni material 

 

Izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsakih deset let na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo 

vzorčenje in testiranje se opravita deset let po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične 

rastline; 

-  v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Kategorija osnovni material 

 

Vzorčenje reprezentativnega deleža osnovnih matičnih rastlin za namen testiranja vseh rastlin na 

prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU se opravi na 

podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s temi škodljivimi organizmi v razmahu tridesetih let. 

 

Kategorija certificiran material  

 

Vzorčenje reprezentativnega deleža osnovnih matičnih rastlin za namen testiranja vseh rastlin na 

prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU se opravi na 

podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s temi škodljivimi organizmi v razmahu: 

-  štiridesetih let, če se certificirane matične rastline uporabljajo za pridelavo semen, 

-  tridesetih let v primeru ostalih certificiranih matičnih rastlin. 



 

Kategorija CAC material 

 

Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela A priloge 

I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU.  

 

Pistacia vera L.  

 

Pri vseh kategorijah se vzorčenja in testiranja opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih 

organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU. 

 

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica in P. salicina  

 

Kategorija izvorni material 

 

a)  Vzorčenje in testiranje na Prune dwarf virus (PDV), Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) in 

Peach latent mosaic viroid (PLMVd) 

 

Cvetoče izvorne matične rastline se vsako leto posamič vzorčijo in testirajo na prisotnost PDV in 

PNRSV; prvo vzorčenje in testiranje se opravita eno leto po uradni potrditvi rastline kot izvorne 

matične rastline.  

 

V primeru P. persica se ob prvem vzorčenju opravi tudi testiranje na prisotnost PLMVd. 

 

Vzorčenja in testiranja na prisotnost PDV in PNRSV se opravijo tudi na vsakem drevesu, ki je na enoti 

pridelave cvetočih izvornih matičnih rastlin posajeno namenoma kot opraševalec, in na vseh drevesih 

v bližnji okolici, ki so opraševalci cvetočih izvornih matičnih rastlin. 

 

b)  Vzorčenje na ostale škodljive organizme  

 

Vse izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsakih deset let na prisotnost virusov iz priloge II Direktive 2014/98/EU, ki so pomembni za 

vrsto, razen na PDV in PNRSV; prvo vzorčenje in testiranje se opravita deset let po uradni 

potrditvi rastline kot izvorne matične rastline;  

-  v primeru suma na prisotnosti škodljivih organizmov iz dela A priloge I Direktive 2014/98/EU.  

 

Kategorija osnovni material  

 

a)  Vzorčenje in testiranje na PDV, PNRSV in PLMVd 

 

Na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s PDV in PNRSV se vzorči in testira reprezentativni delež 

osnovnih matičnih rastlin na prisotnost navedenih škodljivih organizmov, in sicer: 

- v primeru cvetočih osnovnih matičnih rastlin: vsako leto, 

- v primeru necvetočih osnovnih matičnih rastlin: vsaka tri leta.  

 

V primeru P. persica se od reprezentativnega deleža cvetočih osnovnih matičnih rastlin na podlagi 

ocene tveganja okužbe rastlin s PLMVd vsako leto odvzamejo vzorci tudi za testiranje na prisotnost 

PLMVd.  

 

Na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s PDV in PNRSV se na prisotnost navedenih škodljivih 

organizmov vzorči in testira tudi reprezentativni delež dreves, ki so na enoti pridelave cvetočih 

osnovnih matičnih rastlin posajena namenoma kot opraševalci, ter reprezentativni delež vseh dreves, 

opraševalcev cvetočih osnovnih matičnih rastlin, ki se nahajajo v bližnji okolici. 

 

b)  Vzorčenje na ostale škodljive organizme  

 

Reprezentativni delež osnovnih matičnih rastlin se vsakih deset let vzorči in testira na prisotnost 

škodljivih organizmov iz dela A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU, ki so pomembni za vrsto, 



razen na PDV in PNRSV. Vzorčenje in testiranje se izvede na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s 

temi škodljivimi organizmi.  

 

Kategorija certificiran material  

 

a)  Vzorčenje in testiranje na PDV, PNRSV in PLMVd 

 

Na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s PDV in PNRSV se vzorči in testira reprezentativni delež 

certificiranih matičnih rastlin na prisotnost navedenih škodljivih organizmov, in sicer: 

- v primeru cvetočih certificiranih matičnih rastlin: vsako leto, 

- v primeru necvetočih certificiranih matičnih rastlin: vsaka tri leta. 

 

V primeru P. persica se od reprezentativnega deleža cvetočih certificiranih matičnih rastlin na podlagi 

ocene tveganja okužbe rastlin s PLMVd vsako leto odvzamejo vzorci tudi za testiranje na prisotnost 

PLMVd.  

 

Na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s PDV in PNRSV se na prisotnost navedenih škodljivih 

organizmov vzorči in testira tudi reprezentativni delež dreves, ki so na enoti pridelave cvetočih 

certificiranih matičnih rastlin posajena namenoma kot opraševalci, ter reprezentativni delež vseh 

dreves, opraševalcev cvetočih certificiranih matičnih rastlin, ki se nahajajo v bližnji okolici. 

 

b)  Vzorčenje na ostale škodljive organizme  

 

Reprezentativni delež certificiranih matičnih rastlin se vsakih petnajst let vzorči in testira na prisotnost 

škodljivih organizmov iz dela A priloge I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU, ki so pomembni za vrsto, 

razen na PDV in PNRSV. Vzorčenje in testiranje se izvede na podlagi ocene tveganja okužbe rastlin s 

temi škodljivimi organizmi.  

 

Kategorija CAC material  

 

Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov dela A priloge I 

in iz priloge II Direktive 2014/98/EU.  

 

Ribes L. 

 

Kategorija izvorni material 

 

Izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsaka štiri leta na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo 

vzorčenje in testiranje se opravita štiri leta po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične 

rastline;  

-  v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I 2014/98/EU.  

 

Kategorije osnovni, certificiran in CAC material 

 

Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I in 

priloge II Direktive 2014/98/EU.  

 

Rubus L.  

 

Kategorija izvorni material 

 

Izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsaki dve leti na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo 

vzorčenje in testiranje se opravita dve leti po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične 

rastline;  

-  v primeru suma na prisotnosti škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.  

 



Kategorije osnovni, certificiran in CAC material 

 

Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge I in 

priloge II Direktive 2014/98/EU.  

 

Vaccinium L.  

 

Kategorija izvorni material 

 

Izvorne matične rastline se posamič vzorčijo in testirajo: 

-  vsakih pet let na prisotnost škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU; prvo 

vzorčenje in testiranje se opravita pet let po uradni potrditvi rastline kot izvorne matične 

rastline;  

-  v primeru suma na prisotnosti škodljivih organizmov iz dela B priloge I Direktive 2014/98/EU.  

 

Kategorije osnovni, certificiran in CAC material 

 

Vzorčenja in testiranja se opravijo v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov iz dela B priloge 

I in iz priloge II Direktive 2014/98/EU. 

 


