Uradni list SFRJ, št. 61/77
Pravilnik o načinu pošiljanja poročil in podatkov o pojavih rastlinskih bolezni in
škodljivcev ter o ukrepih za preprečevanje njihovega širjenja in njihovo zatiranje
1. člen
Poročila in podatki o pojavih rastlinskih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za preprečevanje
njihovega širjenja in njihovo zatiranje, ki se na podlagi drugega odstavka 54. člena zakona o
varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (v nadaljnjem besedilu:
zakon), pošiljajo Zveznemu komiteju za kmetijstvo, se pošiljajo letno in občasno, in sicer
letno - vsako leto do 15. decembra, občasno pa - med letom brž ko se nenadoma in množično
pojavi rastlinska bolezen ali škodljivec.
V letnem poročilu se opišejo pojava rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki so se pojavili med
poročevalno dobo na območju republike oziroma avtonomne pokrajine, in ukrepi za njihovo
zatiranje.
V občasnem poročilu se opišejo pojava posameznih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki so se
med letom pojavili nenadoma in množično, njihovo širjenje in ukrepi za njihovo zatiranje.
2. člen
Z opisom rastlinske bolezni oziroma škodljivca v letnem poročilu iz drugega odstavka 1.
člena tega pravilnika so zajeti podatki:
1) o vrsti rastlinske bolezni oziroma škodljivca, kraju, času, okoliščinah in načinu pojave ter o
njunem širjenju in razprostranjenosti;
2) o intenzivnosti pojave ter stopnji škode, ki jo je povzročila posamezna rastlinska bolezen
oziroma škodljivec;
3) o ukrepih, da se rastlinska bolezen oziroma škodljivec zatre in izkorenini, ter njihovi
rezultati;
4) o vrsti in količini porabljenih pesticidov (skupaj za leto);
5) o pojavih neugodnega učinkovanja pesticidov na rastline, domače živali, čebele, ribe,
zavarovano divjad, človeka in njegovo okolico.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena se sestavi posebej za karantenske rastlinske bolezni in
škodljivce in posebej za gospodarsko škodljive rastlinske bolezni in škodljivce.
S poročilom iz prvega odstavka tega člena so lahko zajete posebej tudi rastlinske bolezni in
škodljivci, ki se ne štejejo za karantenske in gospodarsko škodljive rastlinske bolezni in
škodljivce iz petega odstavka 3. člena zakona, če so se pojavile množično in utegnejo
pomeniti nevarnost za vso državo.

3. člen
Občasna poročila iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika obsegajo podatke iz 1., 2. in 3.
točke 2. člena tega pravilnika o rastlinskih boleznih in škodljivcih, ki so se pojavili nenadoma
in množično.
Podatki, ki so bili med letom poslani v občasnih poročilih, se uvrstijo v letno poročilo za
zadevno leto.
4. člen
Pristojni republiški oziroma pokrajinski organ iz drugega odstavka 54. člena zakona vodi
kartoteko rastlinskih bolezni in škodljivcev po obrazcu "Poročevalna služba za varstvo
rastlin", ki je objavljen kot priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena se vodi posebej za vsako rastlinsko bolezen ali
škodljivca.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati navodilo za poročanje o rastlinskih boleznih
in škodljivcih ("Uradni list FLRJ" št. 7/63).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v "Uradnem listu SFRJ".

