
PRILOGA 2 

 

MINIMALNI POGOJI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA 

 

1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije predosnovno 

seme: 

 prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 utežnega %; 

 masa gomoljev, ki jih je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, 
količinsko ne sme presegati 0,2 utežnega %; 

 masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovanimi 
gomolji, ne sme presegati 3,0 utežnih %; 

 masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino 
površine gomolja, ne sme presegati 5,0 utežnih %; 

 masa gomoljev, uvelih zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča 
srebrolikost krompirja, ne sme presegati 0,5 utežnega %; 

 masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 
organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih za posamezni 
nadzorovani škodljivi organizem v preglednici 1 te priloge; 

 skupna masa gomoljev iz druge do pete alineje te točke ne sme presegati 6,0 utežnih 
%. 

 

Preglednica 1: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali 

njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije predosnovno seme 

 

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali 

njegovi simptomi 

Prag za prisotnost nadzorovanega 

nekarantenskega škodljivega 

organizma ali njegovih simptomov 

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et 

al. [LIBEPS] 

0 % 

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % 

Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine 

gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris 

(A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 

1,0 % 

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % 

površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora 

subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 

1,0 % 

 

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije osnovno seme ali 

certificirano seme: 

 prisotnost zemlje in tujih primesi: največ 1,0 utežni % v kategoriji osnovno seme in 
največ 2,0 utežna % v kategoriji certificirano seme; 

 masa gomoljev, ki jih je prizadela suha trohnoba ali mokra gniloba, razen če jo 
povzroča Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus (Spieckermann etKotthoff) Davis et al. ali Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabbuchi et al.: največ 0,5 utežnega %, od tega največ 0,2 utežnega % 
mokre gnilobe; 

 masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, kot so npr. zmaličeni ali poškodovani 
gomolji: največ 3,0 utežni %; 

 masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino 
površine gomolja: največ 5,0 utežnih %; 

 masa gomoljev, uvelih zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost 
krompirja: največ 1,0 utežni %; 



 masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih 
organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih v preglednici 
2 te priloge pri posameznem nadzorovanem škodljivem organizmu za kategorijo 
osnovno seme in kategorijo certificirano seme; 

 skupna masa gomoljev iz druge do šeste alineje te točke ne sme presegati 6,0 
utežnih % v kategoriji osnovno seme in 8,0 utežnih % v kategoriji certificirano seme. 

 

Preglednica 2: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali 

njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije osnovno seme in kategorije 

certificirano seme 

 

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali 

njegovi simptomi 

Prag za prisotnost nadzorovanega 

nekarantenskega škodljivega 

organizma ali njegovih simptomov 

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et 

al. [LIBEPS] 

0 % 

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % 

Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine 

gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris 

(A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 

5,0 % 

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % 

površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora 

subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 

3,0 %« 

 


