
PRILOGA 1 

 

MINIMALNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI NASAD SEMENSKEGA 

KROMPIRJA 

 

1. Pogoji za predosnovno seme 

 

1.1. Nasad semenskega krompirja kategorije predosnovno seme mora izpolnjevati najmanj 

naslednje pogoje: 

- izhajati mora iz matičnih rastlin, ki so brez naslednjih škodljivih organizmov: 

Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusa zvijanja krompirjevih listov (PLRV), 

krompirjevega virusa A (PVA), krompirjevega virusa M (PVM), krompirjevega virusa S 

(PVS), krompirjevega virusa X (PVX) in krompirjevega virusa Y (PVY);  

- biti mora brez znamenj črne noge; 

- število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 

0,01 %; 

- število rastlin z znamenji virusnih okužb v neposrednem potomstvu ne sme presegati 0,5 

%; 

- število rastlin z znamenji mozaika in zvijanja listov, ki jih povzročajo virusi, ne sme 

presegati skupaj 0,1 %; 

- zaporedne množitve na polju so lahko največ štiri. 

 

1.2. Skladnost z zahtevami iz druge, tretje in pete alineje prejšnje točke se ugotavlja z 

uradnimi pregledi rastlin v nasadu. V primeru dvoma se skladnost z zahtevami iz druge in 

pete alineje prejšnje točke dodatno preveri z uradnim testiranjem vzorcev rastlin (listov). 

 

1.3. Skladnost z zahtevami iz prve alineje točke 1.1. te priloge se ugotavlja s testiranjem 

matične rastline, če se uporablja metoda mikrorazmnoževanja, ali s testiranjem pridelka klona 

(gomoljev), če se uporablja metoda klonske selekcije. Testiranje se izvede uradno ali pod 

uradnim nadzorom. 

 

2. Pogoji za osnovno in certificirano seme 

 

2.1. Nasad semenskega krompirja kategorije osnovno seme mora izpolnjevati najmanj 

naslednje pogoje: 

- število rastlin, prizadetih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v nasadu ne sme 

presegati 1,0 %; 

- število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj v nasadu ne sme 

presegati 0,1 %, v neposrednem potomstvu pa ne sme presegati skupaj 0,25 %; 

- število rastlin z znamenji virusnih okužb v neposrednem potomstvu ne sme presegati 4,0 

%; 

- število rastlin z znamenji mozaika in zvijanja listov, ki jih povzročajo virusi, ob uradnem 

pregledu rastlin v nasadu ne sme presegati skupaj 0,8%. 

 

2.2. Nasad semenskega krompirja kategorije certificirano seme mora izpolnjevati najmanj 

naslednje pogoje: 

- število rastlin, prizadetih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v nasadu ne sme 

presegati 4,0 %; 

- število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj v nasadu ne sme 

presegati 0,5 %, v neposrednem potomstvu pa ne sme presegati skupaj 0,5 %; 



- število rastlin z znamenji virusnih okužb v neposrednem potomstvu ne sme presegati 10,0 

%; 

- število rastlin z znamenji mozaika in zvijanja listov, ki jih povzročajo virusi, ob uradnem 

pregledu rastlin v nasadu ne sme presegati skupaj 6,0 %. 

 

2.3. Dovoljena odstopanja glede števila rastlin z znamenji virusnih okužb iz točke 2.1. in 2.2. 

veljajo, če jih povzročajo virusi, ki so navzoči v Evropi. 

 

2.4. V kategoriji osnovno seme so lahko največ štiri zaporedne množitve na polju, v 

kategorijah predosnovno in osnovno seme pa je lahko skupaj največ sedem zaporednih 

množitev na polju. 

 

2.5. V kategoriji certificirano seme sta lahko največ dve zaporedni množitvi na polju.  

 

2.6. Če na uradni etiketi ni navedeno število, ki ustreza dejanskemu številu zaporednih 

množitev na polju, se šteje, da je bil semenski krompir razmnožen v zadnji zaporedni 

množitvi, ki je dovoljena v posamezni kategoriji. 

 


