
PRILOGA 1: Pogoji in zahteve, ki se nanašajo na rastline v matičnih nasadih 
in trsnicah med rastjo 

1. Rastline v matičnih nasadih in trsnicah morajo biti sortno istovetne in sortno 
čiste ter imeti tudi značilnosti klona v primerih, ko je to potrebno. 

2. Splošno stanje in razvojni stadiji matičnih rastlin ali rastlin v trsnicah morajo biti 
ob preverjanju takšni, da omogočajo preverjanje sortne istovetnosti in čistosti ter 
zdravstvenega stanja rastlin. 

3. Zemlja ali rastni substrat za posaditev matičnih nasadov in trsnic ne sme biti 
okužena s škodljivimi organizmi ali njihovimi prenašalci, zlasti z ogorčicami, ki prenašajo 
povzročitelje virusnih bolezni trte. V ta namen se matični nasadi in trsnice posadijo v 
razmerah, ki tveganje okužb s škodljivimi organizmi zmanjšujejo na najnižjo možno mero. 

4. Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost trsnega 
razmnoževalnega materiala, mora biti na najnižji možni ravni. 

5. Za škodljive organizme, ki povzročajo bolezni iz spodnjih treh alineji te točke, se 
uporabljajo zahteve iz 5.1 do 5.5 točke te priloge: 

– kompleks kužne izrojenosti vinske trte: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis 
mosaic virus (ArMV), 

– kompleks predčasnega rdečenja in zvijanja listov vinske trte: Grapevine leafroll 
associated virus 1 (GLRaV-1) in Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3), 

– kužna marmoriranost vinske trte: Grapevine fleck disease (GFkV), (samo pri 
podlagah) 

5.1 Z uradnimi pregledi matičnih nasadov, namenjenih za pridelavo izvornega 
razmnoževalnega materiala, mora biti ugotovljeno, da so brez škodljivih organizmov, ki so 
našteti v 5. točki te priloge. Ti pregledi temeljijo na rezultatih testiranj zdravstvenega stanja 
vseh rastlin v matičnem nasadu z metodo indeksiranja ali z drugo mednarodno veljavno in 
primerljivo metodo. Zdravstveno stanje rastlin v matičnem nasadu se potrjuje z retestiranjem 
vseh izvornih matičnih rastlin na škodljive organizme iz prve in druge alinee 5. Točke te 
priloge, ki se izvede vsakih 5 let. Okužene matične rastline se izločijo iz matičnega nasada. 
Razlogi za izločitev rastlin zaradi škodljivih organizmov iz 5. točke te priloge ali drugih 
dejavnikov se vpišejo v matično knjigo, v kateri se vodijo podatki o matičnem nasadu. 

5.2 Z uradnimi pregledi matičnih nasadov, namenjenih za pridelavo baznega 
razmnoževalnega materiala, mora biti ugotovljeno, da so brez škodljivih organizmov, ki so 
našteti v prvi in drugi alinei 5. točke te priloge. Ti pregledi temeljijo na rezultatih testiranj 
zdravstvenega stanja vseh baznih matičnih rastlin v matičnem nasadu, ki se opravijo najmanj 
na vsakih 6 let, začenši pri 3 leta starih matičnih rastlinah. 

Če se izvajajo letni uradni vizualni pregledi vseh rastlin v matičnem nasadu, se 
testiranja zdravstvenega stanja matičnih rastlin opravijo najmanj na vsakih 6 let, začenši pri 6 
let starih matičnih rastlinah. 

Okužene bazne matične rastline se izločijo iz matičnega nasada. Razlogi za 
izločitev rastlin zaradi škodljivih organizmov iz 5. točke te priloge ali drugih dejavnikov se 
vpišejo v matično knjigo, v kateri se vodijo podatki o matičnem nasadu. 

5.3 Z uradnimi pregledi matičnih nasadov, namenjenimi za pridelavo 
certificiranega razmnoževalnega materiala, mora biti ugotovljeno, da so brez škodljivih 
organizmov, ki so našteti v prvi in drugi alinei 5. točke te priloge. Ti pregledi temeljijo na 
rezultatih testiranj zdravstvenega stanja rastlin v matičnem nasadu, ki se opravijo skladno z 
mednarodno sprejetimi standardi za izvajanje postopkov nadzora najmanj na vsakih 10 let, 
začenši pri 5 let starih matičnih rastlinah. 

Če se izvajajo letni uradni vizualni pregledi vseh rastlin v matičnem nasadu, se 
testiranja zdravstvenega stanja matičnih rastlin opravijo najmanj na vsakih 10 let, začenši pri 
10 let starih matičnih rastlinah. 

Okužene matične rastline se izločijo iz matičnega nasada. Delež matičnih rastlin, 
ki se izločijo iz matičnega nasada zaradi prisotnosti škodljivih organizmov iz prve in druge 
alinee 5. točke te priloge, ne sme presegati 5%. Razlogi za izločitev rastlin zaradi škodljivih 



organizmov iz 5. točke te priloge ali drugih dejavnikov se vpišejo v matično knjigo, v kateri se 
vodijo podatki o matičnem nasadu. 

5.4 V matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo standardnega razmnoževalnega 
materiala, delež matičnih rastlin, ki se izločijo iz matičnega nasada zaradi prisotnosti 
škodljivih organizmov iz prve in druge alinee 5. točke te priloge, ne sme presegati 10%. 
Okužene rastline se izločijo iz razmnoževanja. Razlogi za izločitev rastlin zaradi škodljivih 
organizmov iz 5. točke te priloge ali drugih dejavnikov se vpišejo v matično knjigo, v kateri se 
vodijo podatki o matičnem nasadu. 

5.5 V trsnicah mora biti z rednim letnim uradnim pregledom, ki je po potrebi podprt 
z dodatnimi pregledi, preizkusi oziroma testiranji, ugotovljeno, da so brez škodljivih 
organizmov iz prve in druge alinee 5. točke te priloge. 

6. Trsnic ni dovoljeno saditi znotraj vinogradov ali matičnih nasadov. Najmanjša 
razdalja od vinograda ali matičnega nasada mora biti najmanj 3 m. 

7. Razmnoževalni material, ki se uporabi za pridelavo ključev podlag, cepičev, 
potaknjencev, korenjakov podlag in ukoreninjenih trsnih cepljenk, mora izhajati izključno od 
pregledanih in uradno potrjenih matičnih trsov. 

8. Poleg uradnih pregledov iz 5. točke te priloge se v matičnih nasadih in trsnicah 
izvede najmanj en uradni poljski pregled. Dodatni poljski pregledi se izvedejo v primeru 
nepravilnosti ali sporov, ki lahko vplivajo na končno kakovost razmnoževalnega materiala 
trte. 


