
Priloga 2 

 

Pogoji in zahteve za pridelavo certificiranih sadik A, certificiranih sadik B v certificiranem 

matičnem hmeljišču in standardnih sadik v standardnem matičnem hmeljišču 

 

1. Pogoji za pridelavo certificiranih sadik A 

 

Certificirane sadike A se pridobijo z razmnoževanjem uradno potrjenih osnovnih matičnih 

rastlin. Razmnoževanje poteka v rastlinjaku ali v drugem zavarovanem prostoru ki izpolnjuje 

zahteve za neokuženo enoto pridelave iz 11. člena tega pravilnika in v razmerah, ki 

preprečujejo možnost okužb z zračnimi ali talnimi vektorji. Za vzgojo certificiranih sadik A 

se uporabi rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice vrste Xiphinema 

diversicaudatum (Micoletzky) Thorne. 

 

Certificirane sadike A se utrdijo oziroma donegujejo na prostem, v senčnici ali mrežniku, ki 

morata izpolnjevati zahteve za neokuženo enoto pridelave iz 11. člena tega pravilnika. Enota 

pridelave mora biti ograjena oziroma prostorsko ločena od ostalih površin. Sadike ne smejo 

priti v stik z ogorčicami vrste Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky) Thorne. V ta namen 

je treba zemljo v tleh predhodno testirati na prisotnost ogorčic vrste Xiphinema 

diversicaudatum (Micoletzky) Thorne ali pa sadike posaditi v razkužen rastni substrat ali 

rastni substrat, ki ne vsebuje prsti, v lončke, ki se postavijo na folijo, da se prepreči 

neposreden stik korenin s tlemi.  

 

Sadike različnih sort hmelja morajo biti med seboj ločene in označene najmanj z imenom 

sorte in oznako partije.  

 

2. Pogoji za certificirano in standardno matično hmeljišče 

 

Certificirano in standardno matično hmeljišče morata izpolnjevati zahteve za neokuženo 

enoto pridelave iz 11. člena tega pravilnika.  

 

Na površini, na kateri je certificirano ali standardno matično hmeljišče, pred sajenjem najmanj 

2 leti niso rastle rastline hmelja in so bili vsaj v zadnjih dveh letih odvzeti vzorci zemlje za 

testiranje na ogorčice vrste Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky) Thorne ter so bili rezultati 

testiranj negativni.  

 

Certificirano matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi 

sadikami A. Standardno matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi 

certificiranimi sadikami A ali uradno potrjenimi certificiranimi sadikami B ali z uradno 

pregledanimi standardnimi sadikami. Sadike, posajene v certificirano matično hmeljišče ali v 

standardno matično hmeljišče, morajo biti iste sorte, kategorije in porekla. Če so v 

certificiranem ali standardnem matičnem hmeljišču rastline druge sorte oziroma za sorto 

netipične rastline, jih je treba odstraniti iz nasada.  

 

Certificirano in standardno matično hmeljišče morata biti oskrbovani v skladu z dobro 

kmetijsko prakso, medvrstni prostor in prostor v vrsti ne smeta biti zapleveljena. 

 

Certificirano in standardno matično hmeljišče morata biti označeni tako, da je jasno označen 

začetek in konec prve in zadnje vrste matičnih rastlin, vsaka vrsta pa se označi najmanj z: 

- zaporedno številko vrste, 



- imenom sorte, 

- kategorijo matičnega hmeljišča; navede se 'CMH' ali 'certificirano matično hmeljišče' 

ali 'SMH' ali 'standardno matično hmeljišče. 


