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Metoda vzorčenja rastlin konoplje za  
analizo vsebnosti tetrahidrokanabinola (THC) 

 
 

1. Ta metoda določa način vzorčenja rastlin konoplje v posevkih, za katere je bilo 
izdano dovoljenje za pridelavo konoplje, za analizo vsebnosti tetrahidrokanabinola (THC). 
Posevek konoplje so vse rastline konoplje iste sorte, ki se pridelujejo na eni poljini. 

 
2. V posevku konoplje se vzorčenje izvede takoj po končanem cvetenju rastlin. 
 
3. Iz posevka konoplje se z več mest naključno izberejo rastline, ki naj predstavljajo 

reprezentativen vzorec. Izberejo se tipične, normalno razvite rastline. Razmerje med 
ženskimi in moškimi rastlinami v vzorcu mora biti enako kot v posevku. Rob posevka se 

iz vzorčenja izključi. 
 
Število rastlin, ki se odvzame: 
 
- iz posevka površine do 1 ha: 30 rastlin; 
 
- za vsak nadaljnji ha: dodatnih 20 rastlin. 
 
4. Od vsake naključno izbrane rastline se odvzame zgornja tretjina rastline. Odvzeti 

deli rastlin predstavljajo zbirni vzorec. Zbirni vzorec se razdeli na dva podvzorca, ki se 
zapakirata v čiste jutaste vreče ter zapečatita. 

 
Embalaža, v kateri sta podvzorca, se zapečati ali zaplombira tako, da embalaže ni 

mogoče odpreti, ne da bi se pečat ali plomba poškodovala. Na embalaži mora biti etiketa, ki 
vsebuje: šifro vzorca, vrsto rastline in sorto, datum vzorčenja ter podpis in žig inšpektorja, ki 
je izvedel vzorčenje. 

 
5. Po vzorčenju se napiše zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke: naslov lastnika 

posevka konoplje, številko in datum izdaje dovoljenja, šifro vzorca, vrsto embalaže in način 
zapiranja 

embalaže, navedbo datuma in točne lokacije vzorčenja (parcelne številke in velikost 
posevka v ha, a in m2 ter druge podrobnosti, pomembne za določitev lokacije), število 
odvzetih vzorcev in laboratorij, ki bo vzorce analiziral. Zapisnik podpiše lastnik posevka 
konoplje, ki prejme en izvod zapisnika, drugi izvod pa zadrži inšpektor. 

 
6. Oba podvzorca se pošljeta pooblaščenemu laboratoriju v analizo. En podvzorec se 

uporabi za analizo vsebnosti THC, drugega pa se shrani 60 dni za primer superanalize. 
 
7. Laboratorij, ki je vzorec analiziral, mora poslati tri izvode poročila inšpektorju, ki je 

prijavil vzorec. Inšpekcijski organ obdrži prvi izvod, drugega pošlje lastniku posevka, tretjega 
pa v primeru, da vsebnost THC presega 0,3%, Policiji. 


