
PRILOGA 2: Zahteve, ki se nanašajo na razmnoževalni material  

 

I. Splošne zahteve 

 

1. Razmnoževalni material mora biti sortno istoveten in sortno čist, v primeru klonov pa tudi 

klonsko čist. Pri standardnem materialu je dovoljeno 1-% odstopanje. 

 

2. Tehnična ustreznost razmnoževalnega materiala mora biti najmanj 96-%. Tehnično 

neustrezen je razmnoževalni material, ki: 

a) je popolnoma ali delno izsušen, tudi če je bil po izsušitvi namočen v vodi; 

b) je poškodovan ali ranjen, zlasti če so poškodbe ali rane posledica toče ali pozebe,  

skrivljen (zvit), zmečkan ali polomljen; 

c) ne izpolnjuje standardov iz III. točke te priloge. 

 

3. Olesenele rozge morajo biti primerno dozorele. 

 

4. Razmnoževalni material mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo 

njegovo uporabnost in kakovost. 

 

Razmnoževalni material mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih 

organizmov za EU in karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje iz Uredbe 

2016/2031/EU. 

 

5. Razmnoževalni material, ki kaže jasne znake ali simptome, da je okužen s škodljivimi 

organizmi, za katere ni učinkovitih metod tretiranja, se uniči.  
 

II. Posebne zahteve 

 

Trsne cepljenke: 

Trsne cepljenke, ki so sestavljene iz razmnoževalnega materiala (cepiča in podlage) iste 

kategorije, se uvrstijo v to kategorijo. Trsne cepljenke, ki so sestavljene iz razmnoževalnega 

materiala različnih kategorij, se uvrstijo v nižjo izmed obeh kategorij. 
 

III. Standardi za razvrščanje (klasiranje) 

 

1. Ključi podlag, potaknjenci in cepiči 

 

Premer: izmeri se na najširši točki prereza. Ta standard ne velja za ključe podlag, 

potaknjence in cepiče iz zelenega razmnoževalnega materiala. 

a) Ključi podlag in cepiči: 

 premer na zgornjem prerezu: 6,5 do 12 mm, 

 premer na spodnjem prerezu: največ 15 mm, razen pri cepičih za cepljenje 

podlag in situ. 

b) Potaknjenci: premer na zgornjem prerezu najmanj 3,5 mm. 

 

2. Ukoreninjeni potaknjenci: 

a)  premer: izmerjen na sredini internodija pod poganjkom ne sme biti manjši od 5 mm. Ta 

standard ne velja za ukoreninjene potaknjence iz zelenega razmnoževalnega 

materiala; 

b) dolžina: razdalja med najnižjo točko na peti, kjer izraščajo korenine, in točko, na kateri 

je osnova poganjka, ne sme biti krajša od: 



– 30 cm za ukoreninjene potaknjence (korenjake), namenjene za cepljenje in situ, 

razen za ukoreninjene potaknjence, namenjene na Sicilijo, kjer ta dolžina ne sme 

biti krajša od 20 cm, 

– 20 cm za ostale ukoreninjene potaknjence; 

c) korenine: vsi ukoreninjeni potaknjenci morajo imeti najmanj 3 dobro razvite in pravilno 

razporejene korenine, razen pri sorti podlage 420A, pri kateri sta lahko na 

ukoreninjenem potaknjencu le dve dobro razviti korenini, če izraščata druga nasproti 

drugi; 

č) peta: odrezana mora biti dovolj pod diafragmo nodija, tako da se ta ne poškoduje, 

vendar ne več kot 1 cm pod njo. 

Zahteve iz točk a) in b) ne veljajo za ukoreninjene potaknjence iz zelenega razmnoževalnega 

materiala. 
 

3. Trsne cepljenke: 

a)  dolžina debla trsne cepljenke mora biti najmanj 20 cm. Ta standard ne velja za trsne 

cepljenke iz zelenega razmnoževalnega materiala; 

b) korenine: trsne cepljenke morajo imeti najmanj 3 dobro razvite in pravilno razporejene 

korenine, razen v primeru, ko je bila uporabljena podlaga 420A, sta lahko na trsni 

cepljenki le dve dobro razviti korenini, če izraščata druga nasproti drugi; 

c)  spojno mesto: vsaka trsna cepljenka mora imeti primerno, popolnoma pravilno in trdno 

zaraščeno spojno (cepljeno) mesto; 

č) peta: odrezana mora biti dovolj pod diafragmo nodija, tako da se ta ne poškoduje, 

vendar ne več kot 1 cm pod njo. 

 


