
PRILOGA 2: Podrobnejše zahteve, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni 

material zelenjadnic, razen semena 

 

 

1. Splošno 
 

V tej prilogi so določene podrobnejše zahteve, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja, 

sortnosti in kakovosti ter glede označevanja izpolnjevati: 

- razmnoževalni material (rastline v rasti in deli rastlin, vključno s podlagami) in iz njega 

pridobljen sadilni material zelenjadnic iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika 

- podlage in drugi deli drugih rastlin iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika. 

 

Zahteve iz te priloge se uporabljajo ne glede na uporabljeni način razmnoževanja, ob 

upoštevanju proizvodnega cikla razmnoževalnega materiala posameznega rodu ali vrste 

rastlin. 

 

2. Zahteve glede zdravstvenega stanja 
 

2.1. Razmnoževalni in sadilni material mora biti na mestu pridelave na podlagi vizualnih 

pregledov praktično brez škodljivih organizmov za posamezni rod ali vrsto zelenjadnic, 

navedenih v Prilogi Direktive 93/61/EGS. 

 

2.2. Na razmnoževalnem in sadilnem materialu, ki se trži, navzočnost nadzorovanih 

nekarantenskih škodljivih organizmov na podlagi vizualnega pregleda ne sme presegati 

pragov za navzočnost teh škodljivih organizmov, določenih v Prilogi Direktive 93/61/EGS. 

 

2.3. Razmnoževalni in sadilni material mora biti na podlagi vizualnih pregledov tudi 

praktično brez vseh ostalih škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost 

razmnoževalnega in sadilnega materiala. 

 

2.4. Razmnoževalni in sadilni material mora glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi 

zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih 

organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, 

določenih v Uredbi (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 

o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi Uredb (EU) št. 228/2013, 

(EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 

direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 

2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4). 
 

 

3. Zahteve glede sortnosti in kakovosti 
 

3.1. Razmnoževalni in sadilni material mora imeti primerno pristnost in čistost glede na vrsto 

ali rod, ki ji pripada, in biti sortno pristen in čist. 

 

3.2 Razmnoževalni in sadilni material mora biti: 

- nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na kakovost oziroma zmanjšajo 

njegovo uporabnost kot razmnoževalni ali sadilni material, 

- dovolj vitalen in takih dimenzij, da se ga lahko uporabi kot razmnoževalni ali sadilni 

material; imeti mora primerno razmerje med koreninami, stebli in listi. 
  
 
 



4. Zahteve glede označevanja  

 

4.1. Etiketa ali potrdilo dobavitelja, ki se izda za razmnoževalni in sadilni material, mora biti 

iz ustreznega, pred tem še neuporabljenega materiala. Natisnjena mora biti vsaj v enem od 

uradnih jezikov Skupnosti. 
 

4.2. Obvezni podatki, ki jih vsebuje etiketa ali potrdilo dobavitelja, so:  

- »ES kakovost«, 

- oznaka države članice Skupnosti,  

- odgovorni uradni organ ali njegova oznaka, 

- registrska ali akreditacijska številka dobavitelja, 

- osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja, 

- številka partije ali serije ali tedenska ali zbirna številka, 

- datum izdaje etikete ali potrdila, 

- v primeru sadik, vzgojenih iz semena, ki se trži v skladu s predpisi o trženju semena 

zelenjadnic: referenčna številka partije semena, 

- ime vrste ali botanično ime,  

- ime sorte; v primeru podlag ime sorte podlage ali njeno oznako, 

- količina, 

- v primeru uvoza iz tretjih držav: država pridelave. 

 

4.3. Šteje se, da je zahteva glede obveznega podatka iz osme alinee prejšnje točke izpolnjena 

tudi, če dobavitelj ta podatek na zahtevo posreduje pristojnemu uradnemu organu države članice 

Skupnosti. 

 

4.4 Če dobavitelj za razmnoževalni ali sadilni material izda rastlinski potni list v skladu s 

predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, se rastlinski potni list šteje za etiketo dobavitelja, če 

dobavitelj na istem dokumentu ali podlagi, na kateri je nameščen rastlinski potni list, navede 

naslednje podatke: 

- »EU kakovost«; 

- odgovorni uradni organ ali njegova oznaka; 

- osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja; 

- datum izdaje etikete ali potrdila; 

- v primeru sadik, vzgojenih iz semena, ki se trži v skladu s predpisi o trženju semena 

zelenjadnic: referenčna številka partije semena; 

- količino; 

- v primeru uvoza iz tretjih držav: ime države pridelave. 

 

Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na dokumentu ali podlagi, na kateri je nameščen 

rastlinski potni list, jasno ločeni od rastlinskega potnega lista. 


