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ZAHTEVE ZA ENOTO PRIDELAVE RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK  

 

 

Izvorne matične rastline se vzdržujejo in razmnožujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem prostoru 

v razmerah, ki preprečujejo vsako možnost okužbe z zračnimi ali talnimi vektorji. Prostor mora biti 

zavarovan zlasti pred insekti, prenašalci virusnih in virusom podobnih bolezni ter pred površinskimi in 

meteornimi vodami. Izvorne matične rastline morajo biti v loncih ali posodah, ki morajo biti na ustrezno 

izoliranih tleh in ločene od ostalih kategorij razmnoževalnega materiala. Izvorne matične rastline 

različnih partij morajo biti med seboj ločene in posamič označene najmanj z oznako sorte, partije in 

kategorije, datumom pridobitve in datumom zadnje uradne potrditve.  

 

Razmnoževalni material izvornih matičnih rastlin se lahko shrani tudi v tkivni kulturi v in vitro pogojih. 

Razmnoževalni material se pred shranjenem v in vitro pogojih zaporedno oštevilči in označi najmanj z  

oznako partije izvornih matičnih rastlin ter datumom shranitve. 

 

Osnovne matične rastline se vzdržujejo in razmnožujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem 

prostoru v razmerah, v katerih je možnost okužbe z zračnimi in talnimi vektorji na najnižji možni ravni. 

Osnovne matične rastline se lahko vzdržujejo v istem rastlinjaku ali zavarovanem prostoru kot izvorne 

matične rastline, vendar morajo biti med seboj fizično ločene. Osnovne matične rastline različnih partij 

morajo biti med seboj ločene in označene najmanj z oznako sorte, partije in kategorije, datumom 

razmnožitve in datumom zadnje uradne potrditve. 

 

Certificirane sadike se pridobijo z razmnoževanjem uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin v 

rastlinjaku ali v drugem zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka. 

Certificirane sadike različnih partij morajo biti med pridelavo ves čas ločene med seboj. Označene 

morajo biti najmanj z oznako sorte in partije ter datumom razmnožitve.  

 

Standardne sadike se vzgojijo iz uradno potrjenega semena v rastlinjaku ali v drugem zavarovanem 

prostoru. Za vzgojo se uporabi nov rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice, ki so 

prenašalke virusov, viroidov in virusom podobnih bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika. Standardne 

sadike različnih partij morajo biti med pridelavo ves čas ločene med seboj. Označene morajo biti 

najmanj z najmanj z oznako sorte in partije semena, ki je bilo uporabljeno za vzgojo standardnih sadik.  

 

Za razmnoževanje izvornih in osnovnih matičnih rastlin ter za pridelavo certificiranih in standardnih 

sadik se uporabi nov rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice, ki so prenašalke 

virusov, viroidov in virusom podobnih bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika.  

 

Certificirane in standardne sadike se lahko pred trženjem utrdijo v mrežniku ali v senčnici, če sta 

mrežnik in senčnica ograjena in zavarovana tako, da nepooblaščenim osebam dostop ni mogoč. Okoli 

mrežnika ali senčnice mora biti najmanj dvometrski pas, ki je brez vseh rastlin ali pa stalno košen. 

Sadike ne smejo priti v stik z ogorčicami, ki so prenašalke virusov, viroidov in virusom podobnih 

bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika. V ta namen je treba zemljo v tleh predhodno testirati na prisotnost 

ogorčic ali pa sadike posaditi v steriliziran rastni substrat v lončke in tako, da se prepreči neposreden 

stik korenin s tlemi.  

 


