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PREISKAVA EMBALAŽE
Pri testu preiskave embalaže se preverja sposobnost psa prepoznati iskani vonj pri določeni
stopnji in sposobnost vodnika prepoznati pasje nakazovanje vonja. Test se lahko izvaja v
odprtih ali zaprtih prostorih.
Pri testu gre za iskanje določenega vonja, omejenega v embalažah. Lahko se uporabljajo
različne posode, škatle, torbice in podobne stvari; različnih oblik in materialov. Pri
posameznem testu morajo biti vse embalaže na pogled čim bolj podobne. Ena izmed
embalaž mora vsebovati iskani vonj.
Iskalni čas začne teči, ko pes prečka startno črto. Vodnik lahko psa usmerja k objektu, vendar
se ga ne sme dotikati. Ko vodnik prepozna nakazovanje psa pri določenem objektu, to jasno
in glasno javi sodniku. Vodnik lahko psa nagradi, ko dobi dovoljenje s strani sodnika. Vodnik
lahko psa nagradi ob objektu, paziti pa mora na minimalno kontaminacijo okolice s hrano.
Pozicija objekta z vonjem se lahko spreminja za vsakega psa.
Ocenjuje se intenzivnost, sistematičnost in nakazovanje psa ter delo vodnika.

Zahteve:
Delo psa je omejeno na 3 minute iskalnega časa.
Kot iskani vonj se uporablja eterično olje nageljnovih žbic.
Uporablja se 8 – 10 elementov embalaže, postavljenih v logičnem zaporedju, z
razmikom več kot 50 cm.
Ena embalaža mora vsebovati iskani vonj, ostale pa ne smejo biti kontaminirane z
iskanim vonjem, prav tako ne smejo vsebovati hrane ali ostalih motečih vonjev.
Pes mora biti na povodcu, pripet na široko ovratnico ali oprtnico.
Vodnik s psom lahko preiskuje elemente v poljubnem vrstnem redu do najdbe oz.
izteka iskalnega časa.
Način nakazovanje je lahko poljuben. Pomembno je, da vodnik prepozna nakazovanje,
sodnik pa opazuje spremembo vedenja psa ob najdbi vonja in njegovega izvora.
Ko sodnik potrdi pravilnost nakazovanja, vodnik lahko nagradi psa in pozitivno
zaključi test.
Če objekt nakazovanja ni pravi, sodnik vodniku pokaže pravilen objekt z namenom, da
pes pozitivno zaključi iskanje, preskus pa se oceni negativno.
Pri intenzivnosti se ocenjuje volja psa do dela glede na splošen temperament psa.
Pri sistematičnosti se ocenjuje morebitno ignoranco psa do iskalnega vonja na
preiskanem območju.
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PREISKAVA NOTRANJIH PROSTOROV*
Pri tem testu se preverja sposobnost psa in vodnika preiskati določen prostor in najti
določen izvor vonja oz. prostor označiti kot čist (potrditi odsotnost iskanega vonja).
Pes prostor lahko preiskuje prosto ali na povodcu, pripet na oprtnico ali široko ovratnico.
Iskani objekt se lahko nahaja kjerkoli v prostoru do predpisane višine. V primeru, da se
nahaja višje, mora biti psu omogočen dostop.
Iskalni čas začne teči, ko pes prečka vhod v prostor ali startno črto. Vodnik psa lahko
usmerja k določenim objektom v prostoru, vendar se jih pri tem ne sme dotikati. Ko vodnik
prepozna nakazovanje psa pri določenem objektu, to jasno in glasno javi sodniku. Vodnik
lahko nagradi psa, ko dobi dovoljenje s strani sodnika. Vodnik lahko psa nagradi ob objektu,
paziti pa mora na minimalno kontaminacijo okolice s hrano. Pozicija objekta z vonjem se
lahko spreminja za vsakega psa.
Ocenjuje se intenzivnost, sistematičnost in nakazovanje psa ter delo vodnika.

Zahteve:
Delo psa je omejeno na 4 minute iskalnega časa.
Kot iskani vonj se uporablja eterično olje nageljnovih žbic.
Prostor je velik od 20 do 30 kvadratnih metrov.
Objekt z iskanim vonjem je na višini do 80 cm.
V preiskovanem prostoru se obvezno nahaja en objekt z iskalnim vonjem.
V objektu ni namerno dodanih motečih elementov (hrana, druge živali, namerno
povzročen hrup, …)
Vodnik s psom lahko preiskuje prostor na poljuben način do najdbe oz. izteka iskalnega
časa.
Način nakazovanje je lahko poljuben. Pomembno je, da vodnik prepozna nakazovanje,
sodnik pa opazuje spremembo vedenja psa ob najdbi vonja in njegovega izvora.
Ko sodnik potrdi pravilnost nakazovanja, vodnik lahko nagradi psa in pozitivno
zaključi test.
Če objekt nakazovanja ni pravi, sodnik vodniku pokaže pravilen objekt z namenom, da
pes pozitivno zaključi iskanje, preskus pa se oceni negativno.
Pri intenzivnosti se ocenjuje volja psa do dela glede na splošen temperament psa.
Pri sistematičnosti se ocenjuje morebitno ignoranco psa do iskalnega vonja na
preiskanem območju.
* Izjemoma se lahko uporabi zunanji prostor, ki pa ga je potrebno omejiti in primerno opremiti.

