
Priloga 3 
 
1. Možni načini drugačne odstranitve iz točke b) prvega odstavka 10. člena tega pravilnika za 
gomolje in rastline krompirja, ki so bili ugotovljeni kot okuženi: 

– uporaba za živalsko krmo po ustrezni toplotni obdelavi, ki onemogoča preživetje 
organizma, 

– odlaganje na ustreznem odlagališču z ločenim odstranjevanjem odpadkov, 
odobrenem s strani fitosanitarnega inšpektorja, kjer ni nevarnosti, da bi organizem 
prišel v okolje kmetijskih zemljišč, npr. s pronicanjem, 

– sežig, 
– industrijska predelava z neposredno in takojšnjo dostavo v predelovalni obrat, ki ima 

ustrezne postopke za odstranjevanje odpadkov, odobrene s strani fitosanitarnega 
inšpektorja in za katere je dokazano, da ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za 
širjenje organizma, in sistem za čiščenje in razkuževanje vozil, ki se uporablja 
najmanj za vozila, ki odhajajo, 

– drugi ukrepi, če ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma.  
 
2. Možni načini drugačne odstranitve iz točke b) prvega odstavka 11. člena tega pravilnika za 
verjetno okužene gomolje in rastline krompirja: 

– uporaba kot jedilni krompir za prehrano, ki se pakira za neposredno dobavo in 
uporabo brez prepakiranja na mestu z ustreznimi postopki za odstranjevanje 
odpadkov; semenski krompir in krompir namenjen za sajenje se lahko na istem 
mestu sortira, pakira in skladišči le, če se to opravlja ločeno od verjetno okuženega 
krompirja ali če so na razpolago ustrezni postopki za temeljito čiščenje in 
razkuževanje, 

– uporaba kot jedilni krompir za industrijsko predelavo, namenjen za neposredno in 
takojšnjo dostavo v predelovalni obrat, ki ima ustrezne postopke za odstranjevanje 
odpadkov in sistem za čiščenje in razkuževanje vozil, ki se uporablja najmanj za 
vozila, ki odhajajo, 

– drug način uporabe ali odstranitve, če to ne predstavlja prepoznavne nevarnosti za 
širjenje organizma in je to odobril pristojni uradni organ zadevne države članice. 

 
3. Ukrepi iz 13. člena tega pravilnika, ki se izvajajo znotraj razmejenega območja in veljajo za  
mesta pridelave, ki so ugotovljena kot okužena v skladu s točko a) drugega odstavka 8. 
člena tega pravilnika, so: 
3.1. Za okužene njive: 
a) prva možnost: 

- najmanj tri rastna leta, ki sledijo letu ugotovljene okužbe se izvajajo ukrepi za 
odstranjevanje krompirjevih samosevcev in drugih samoniklih gostiteljskih rastlin 
organizma ter se ne sadijo gomolji, rastline ali botanično seme krompirja, druge 
samonikle gostiteljske rastline organizma ali poljščine, pri katerih je bila ugotovljena 
nevarnost širjenja organizma; 
- v prvi sezoni pridelave krompirja, ki sledi obdobju iz prejšnje alineje, in pod pogojem, da 
na njivi najmanj dve zaporedni rastni leti pred sajenjem niso bili med uradnimi pregledi 
najdeni krompirjevi samosevci in druge samonikle gostiteljske rastline organizma, se 
dovoli pridelava jedilnega krompirja ter se pridelani gomolji testirajo v skladu z uradno 
diagnostično metodo iz 5. člena tega pravilnika; 
- v sezoni pridelovanja krompirja, ki sledi obdobju iz prejšnje alineje, in ob upoštevanju 
ustreznega kolobarja, ki v primeru semenskega krompirja obsega najmanj dve leti, se 
lahko sadi krompir za pridelavo semenskega ali jedilnega krompirja in se izvede 
sistematična raziskava iz 3. člena tega pravilnika;  

b) druga možnost: 
- štiri rastna leta, ki sledijo letu ugotovljene okužbe se izvajajo ukrepi za odstranjevanje 
krompirjevih samosevcev in drugih samoniklih gostiteljskih rastlin organizma ter se njiva 
vzdržuje v prahi ali kot trajni pašnik s pogosto nizko košnjo ali intenzivno pašo; 



- v prvi sezoni pridelovanja krompirja, ki sledi obdobju iz prejšnje alineje in pod pogojem, 
da na njivi najmanj dve zaporedni rastni leti pred sajenjem niso bili med uradnimi pregledi 
najdeni krompirjevi samosevci in druge samonikle gostiteljske rastline organizma, se 
dovoli pridelava semenskega ali jedilnega krompirja ter se pridelani gomolji testirajo v 
skladu z uradno diagnostično metodo iz 5. člena tega pravilnika. 

 
3.2. Za druge njive na mestu pridelave, ki je bilo ugotovljeno kot okuženo, pod pogojem, da 
je nevarnost krompirjevih samosevcev in drugih samoniklih gostiteljskih rastlin organizma 
odpravljena: 
a) v rastnem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe, se ne sadijo gomolji, rastline ali 

botanično seme krompirja in druge samonikle gostiteljske rastline organizma oziroma se 
lahko sadi le uradno potrjen semenski krompir le za pridelavo jedilnega krompirja, 

b) v drugem rastnem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe, se za pridelavo semenskega ali 
jedilnega krompirja lahko sadi le uradno potrjen semenski krompir ali krompir, uradno 
testiran na organizem in pridelan pod uradnim nadzorom na neokuženih mestih 
pridelave, 

c) v najmanj še tretjem letu, ki sledi letu ugotovljene okužbe, se za pridelavo semenskega 
ali jedilnega krompirja sadi le uradno potrjen semenski krompir ali krompir, pridelan pod 
uradnim nadzorom iz uradno potrjenega  semenskega krompirja, 

d) v vsakem od rastnih let iz prejšnjih točk se izvedejo ukrepi za uničenje krompirjev 
samosevcev in drugih morebitnih samoniklih gostiteljskih rastlin organizma ter uradno 
testiranje pridelanega krompirja z vsakega krompirjevega posevka v skladu z uradno 
diagnostično metodo iz 5. člena tega pravilnika. 

 
3.3. Takoj po ugotovljeni okužbi v skladu s točko a) drugega odstavka 8. člena tega 
pravilnika in po prvem naslednjem rastnem letu se vsi stroji in skladiščni prostori na mestu 
pridelave, ki so vključeni v pridelavo krompirja, ustrezno očistijo in razkužijo pod uradnim 
nadzorom z uporabo ustreznih metod, katere ne predstavljajo prepoznavne nevarnosti za 
širjenje organizma, v skladu z 12. členom tega pravilnika.  
 
3.4. V zavarovanih prostorih, kjer je mogoče v celoti zamenjati substrat, se izvajajo naslednji 
ukrepi: 
a) prepoved sajenja gomoljev, rastlin ali botaničnega semena krompirja; izjemoma se lahko 

odobri pridelavo krompirja, če se na pridelovalni enoti predhodno izvedejo uradno 
nadzorovani ukrepi za izkoreninjenje organizma in odstranijo vsi materiali gostiteljskih 
rastlin, vključno z najmanj celotno zamenjavo rastnega substrata ter očiščenjem in 
razkužitvijo pridelovalne enote in vse opreme, 

b) krompir se lahko prideluje le iz uradno potrjenega semenskega krompirja ali minigomoljev 
ali mikrorastlin, pridobljenih iz testiranih virov. 

 
4. Drugi ukrepi iz 13. člena tega pravilnika, ki se izvajajo znotraj razmejenega območja, so: 
a) takoj po ugotovljeni okužbi se opravi čiščenje in razkuževanje vseh strojev in skladiščnih 

prostorov na posestvih, vključenih v pridelavo krompirja, kjer je to ustrezno; čiščenje in 
razkuževanje se opravi pod uradnim nadzorom z uporabo ustreznih metod, katere ne 
predstavljajo prepoznavne nevarnosti za širjenje organizma;  

b) takoj in za najmanj tri sezone pridelovanja krompirja po ugotovljeni okužbi se: 
– izvede uradni nadzor posestev, ki pridelujejo, skladiščijo, sortirajo ali pakirajo 

krompir, vključno s posestvi, ki pogodbeno upravljajo s stroji za obdelavo krompirja, 
– sadi le uradno potrjen semenski krompir ali krompir, pridelan pod uradnim 

nadzorom, in opravi testiranje po spravilu semenskega krompirja, pridelanega na 
mestih pridelave, ki so bila ugotovljena kot verjetno okužena, 

– pridelan semenski krompir na vseh posestvih skladišči, sortira in pakira ločeno od 
jedilnega krompirja ali se med skladiščenjem, sortiranjem in pakiranjem 
semenskega in jedilnega krompirja izvede temeljito čiščenje in razkuževanje 
skladišč, strojev, orodja in opreme, ki se je pri tem uporabljala, 



– izvaja sistematično raziskavo iz 3. člena tega pravilnika; 
c) kadar je potrebno, se pripravi program za zamenjavo vsega semenskega krompirja v 

ustreznem časovnem obdobju. 
 


