PRILOGA 7

Poškodovana vrsta
rastline

KE:
Čas pojava Kraj pojava Površina
(količina) pojava

GGE:
Intenziteta
pojava

Izvedeni ukrepi

Opombe

latinsko ime škodljivega organizma in slovensko ime škodljivega organizma (razen podlubnikov) ali
drugega škodljivega dejavnika razen požara, kot so npr.: veter, žled, sneg, onesnaženje zraka (če je
zračni polutant znan ga napišemo: npr. z žveplovim dioksidom, z ozonom, s fluoridi, s klorom, z
amonijakom), strela, paša živine (napisati vrsto pašne živali: npr. govedo, konji, koze, ovce),
obsekovanje vej, usadi, udori, gradnja cest, gozdarska dejavnost, neznani vzrok poškodb
Poškodovana vrsta rastline: latinsko in slovensko ime poškodovane drevesne vrste ali več poškodovanih vrst
Čas pojava:
kdaj so se poškodbe pojavile oz. so bile opažene
Kraj pojava:
odd., v primeru poškodb na večji površini se navede celotna površina pojava (KE, GGE ali GGO)
Površina (količina) pojava: uničena lesna masa v m3 ali poškodovana površina v ha (v tem primeru se navede % zastopanosti
poškodovane drevesne vrste)
Intenziteta pojava:
% uničenih dreves ali % poškodovanosti krošenj vseh dreves določene vrste. Če natančnejši podatki
niso ugotovljeni, se uporabljajo opisni izrazi:
slaba - uničenih do 10 % dreves oziroma 10 % krošnje vseh dreves
srednja - uničenih 11 – 30 % dreves oziroma 11 – 30 % krošnje vseh dreves
močna - uničenih 31 – 50 % dreves oziroma 31 – 50 % krošnje vseh dreves
zelo močna - uničenih nad 50% dreves oziroma nad 50 % krošnje vseh dreves
Za uničena drevesa se štejejo drevesa, ki so toliko poškodovana, da se ne morejo regenerirati.
Izvedeni ukrepi:
izvedeni ukrepi za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov; v primeru uporabe
fitofarmacevtskih sredstev se navede količina in vrsta uporabe le-teh
«.

LEGENDA:
Škodljivi dejavnik:

Škodljivi dejavnik

ZGS OE:
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