
 

Priloga 4 
 
ETIKETE IN POTRDILO O URADNI POTRDITVI SEMENA 
 
1. Etikete za predosnovno seme vsebujejo naslednje podatke: 
- Organ za potrjevanje, država članica, 
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime, 
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi, 
- »Kategorija:« predosnovno seme z navedbo števila množitev do kategorije certificirano 
seme oziroma kategorije certifi-cirano seme prve množitve, 
- »Država pridelave:«, 
- »Številka partije:«, 
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto), 
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«, 
- »Pravila in standardi ES«. 
 
2. Etikete za osnovno in certificirano seme vsebujejo naslednje podatke: 
- Organ za potrjevanje, država članica, 
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime, 
- »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi, 
- »Kategorija:«, 
- »Država pridelave:«, 
- »Številka partije:«, 
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto), 
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,  
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva, 
- »Pravila in standardi ES«. 
 
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri imenu sorte navede: 
- pri osnovnem semenu: ime starševske komponente z navedbo končne sorte in s pripisom 
»komponenta« , 
- pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid«. 
 
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzorčeno 
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o 
ponovni analizi kakovosti semena so lahko navedeni na uradni nalepki, ki je dodana na 
uradno etiketo. 
 
Pri sestavljeni sorti se namesto imena sorte navede ime sestavljene sorte ter utežni odstotki 
posameznih komponent po sortah. Utežnega odstotka ni potrebno navajati na etiketi, če 
dobavitelj o sestavi sestavljene sorte v utežnih odstotkih obvesti kupce ali Upravo. 
 
Če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi 
za oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med 
maso čistih semen in skupno maso. 
 
3. Etikete za trgovsko seme vsebujejo naslednje podatke: 
- Organ za potrjevanje, država članica, 
- »Vrsta:« slovensko in latinsko ime, 
- »Trgovsko seme«, 
- »Regija pridelave:«, 
- »Številka partije:«, 
- »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto), 
- »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,  
- »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva, 



 

- »Pravila in standardi ES«. 
 
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzorčeno 
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o 
ponovni analizi kakovosti semena so lahko navedeni na uradni nalepki, ki je dodana na 
uradno etiketo. 
 
4. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega semena, požetega v drugi 
državi:  
4.1 Etikete za ne dokončno uradno potrjeno seme vsebujejo naslednje podatke:  
- Organ za potrjevanje, država članica, 
- Vrsta: slovensko in latinsko ime, 
- Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi, 
- Kategorija, 
- Številka parcele ali partije, 
- Masa pakiranja ali število semen,  
- »Ne dokončno potrjeno seme«. 
 
Pri hibridnih sortah ali samooplodnih linijah se pri imenu sorte navede: 
- pri osnovnem semenu: ime starševske komponente s pripisom »komponenta«, 
- pri certificiranem semenu: ime sorte s pripisom »hibrid«. 
 
4.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokončno potrjenega semena vsebuje najmanj naslednje 
podatke: 
- Organ ki je izdal potrdilo - organ za potrjevanje, 
- Vrsta: slovensko in latinsko ime, 
- Sorta: ime sorte, 
- Kategorija, 
- Številka partije uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka in ime države ali 
držav, ki so potrdile seme, 
- Številka parcele ali številka partije, 
- Površina semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo, 
- Količina požetega semena in število pakiranj, 
- Število generacij, ki so sledile osnovnem semenu, kadar gre za certificirano seme, 
- Izjavo, da semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjuje vse predpisane 
zahteve za uradno potrditev semenskega posevka, in kadar je to mogoče navedbo rezultatov 
predhodnih analiz semena. 
 
5. Etikete za majhna pakiranja semena vsebujejo naslednje podatke: 
- »Majhno pakiranje, trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«, 
- Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka, 
- Organ za potrjevanje, država članica, 
- Vrsta: slovensko in latinsko ime, 
- Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi, 
- Kategorija,  
- Številka partije,  
- Zaprto (tržno leto), 
- Masa pakiranja ali število semen,  
- Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva. 
 


