
PRILOGA 6 

 

DODATNE ZAHTEVE GLEDE ZAGOTAVLJANJA SLEDLJIVOSTI 

SEMENSKEGA KROMPIRJA  

 

 

1. Zahteve, ki se nanašajo na vse nasade semenskega krompirja 

 

Nasad semenskega krompirja mora biti označen s številko semenskega nasada, ki jo določi 

organ za potrjevanje.  

 

Za vsak nasad semenskega krompirja se hranijo dokazila o semenskem krompirju, 

uporabljenem za zasaditev nasada (uradne etikete, potrdila o uradni potrditvi oziroma drugi 

uradni dokumenti, iz katerih so razvidni podatki iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika, in 

podatek o številu dosedanjih množitev na polju, če je znan) ter vodi evidenca o agrotehničnih 

in drugih ukrepih, izvedenih v nasadu, o pojavu in zatiranju škodljivih organizmov, o količini 

pospravljenega pridelka ter o lokaciji, kjer se uskladišči semenski krompir iz posameznega 

nasada. 

 

Za nasade semenskega krompirja za pridelavo predosnovnega semena se hranijo tudi dokazila 

in vodijo evidence o načinu izvajanja vzdrževalne selekcije (o poreklu izvornih rastlin, o 

izvedenih postopkih preverjanja sortne pristnosti in zdravstvenega stanja, o količini rastlin, 

mikrogomoljev in minigomoljev, pridobljenih z mikrorazmnoževanjem in o količini 

gomoljev, pridelanih po metodi klonske selekcije). 

 

2. Zahteve, ki se nanašajo na partije semenskega krompirja 

 

Semenski krompir iz enega nasada semenskega krompirja predstavlja eno partijo.  

 

Semenski krompir se po izkopu uskladišči v objektu, ki je namenjen za skladiščenje 

semenskega krompirja. Če se v istem objektu skladišči tudi drugi (jedilni) krompir, mora biti 

del, ki je namenjen skladiščenju semenskega krompirja, fizično ločen od ostalih delov 

objekta.  

 

Semenski krompir ene partije se lahko skladišči v eni ali več skladiščnih enotah (celica, 

paletni zaboj, zabojnik, jumbo vreča, vreča). Vsaka skladiščna enota se označi z naslednjimi 

podatki: sorta, kategorija in stopnja, leto pridelave, oznaka partije ali številka semenskega 

nasada, iz katerega izhaja, količina semena v skladiščni enoti in skupna količina semenskega 

krompirja v partiji ter ime uporabljenega fitofarmacevtskega sredstva, če je bil semenski 

krompir tretiran. Zagotovljen mora biti dostop do vsake posamezne skladiščne enote. 

 

Partije semenskega krompirja morajo biti med spravilom, skladiščenjem, sortiranjem in 

pakiranjem ves čas ločene med seboj.  

 

Za partije semenskega krompirja se vodi skladiščna evidenca, v kateri se vpišejo datum 

prevzema v skladišče, datum sortiranja in pakiranja, način pakiranja, količina semenskega 

krompirja pred in po sortiranju oziroma pakiranju ter količina odpadka. V primeru tretiranja 

semenskega krompirja se navede tudi podatek o uporabljenem fitofarmacevtskem sredstvu.  

 


