
 

Priloga 1 

ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK ZELENJADNIC 

 

1.1 Izolacija 

 

Pri semenskem posevku mangolda in rdeče pese je izolacija najmanj:  

1. od katerihkoli virov cvetnega prahu rastlin iz rodu Beta:  1000 metrov; 

2. od katerihkoli virov cvetnega prahu sort iste podvrste, ki pripada drugi skupini sort: 

(a) za osnovno seme            1000 metrov; 

(b) za certificirano seme            600 metrov; 

3. od katerihkoli virov cvetnega prahu sort iste podvrste, ki pripada isti skupini sort: 

(a) za osnovno seme            600 metrov, 

(b) za certificirano seme           300 metrov. 

Skupine sort mangolda in rdeče pese so razdeljene v naslednje tri skupine: 
 

(a) mangold in rdeča pesa 

Kadar je v posevku enoklična sorta se za večklične sorte šteje, da spadajo v drugo skupino 

sort. 
 

(b) mangold 

Glede na točko (a) se sorte razvrsti v pet skupin: 

Skupina Lastnosti 

1 beli listni pecelj in svetlo zelena listna ploskev, brez antocijanske 

obarvanosti 

2 beli listni pecelj in srednje do temno zelena listna ploskev, brez 

antocijanske obarvanosti 

3 zeleni listni pecelj in srednje do temno zelena listna ploskev, brez 

antocijanske obarvanosti 

4 roza listni pecelj in srednje do temno zelena listna ploskev 

5 rdeči listni pecelj in listna ploskev antocijansko obarvana 
 

(c) rdeča pesa 

Glede na točko (a) se sorte razvrsti v šest skupin: 

Skupina Lastnosti 

1 ozko pravokotna ali pravokotno ovalna oblika podolžnega prereza 

korena in rdeče ali vijolično meso korena 

2 okrogla ali široko ovalna oblika podolžnega prereza korena in belo 

meso korena 

3 okrogla ali široko ovalna oblika podolžnega prereza korena in 

rumeno meso korena 

4 okrogla ali široko ovalna oblika podolžnega prereza korena in rdeče 

ali vijolično meso korena 

5 ozko podolgovata oblika podolžnega prereza korena in rdeče ali 

vijolično meso korena 

6 ozko trikotna oblika podolžnega prereza korena in rdeče ali 

vijolično meso korena 



 

Pri semenskem posevku vrst iz rodu Brassica je izolacija najmanj: 

1. od virov tujega cvetnega prahu, ki lahko povzročijo izroditev sort vrste Brassica: 

(a) za osnovno seme        1000 metrov; 

(b) za certificirano seme      600 metrov; 

2. od virov tujega cvetnega prahu, ki se lahko križa s sortami vrste Brassica: 

(a) za osnovno seme        600 metrov; 

(b) za certificirano seme      300 metrov. 

 

Pri semenskem posevku cikorije je izolacija najmanj: 

1. od drugih vrst istih rodu ali podvrst  1000 metrov; 

2. od drugih sort cikorije: 

(a) za osnovno seme         600 metrov; 

(b) za certificirano seme      300 metrov. 

 

Pri semenskem posevku drugih vrst zelenjadnic je izolacija najmanj: 

1. od virov tujega cvetnega prahu, ki lahko povzročijo resno izroditev sort drugih vrst kot 

rezultat navzkrižne oplodnje: 

(a) za osnovno seme        500 metrov; 

(b) za certificirano seme      300 metrov; 

2. od drugih virov tujega cvetnega prahu, ki se lahko križajo s sortami drugih vrst kot rezultat 

navzkrižne oplodnje: 

(a) za osnovno seme         300 metrov; 

(b) za certificirano seme      100 metrov. 

 

Zgoraj navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, če obstaja zaščita (npr. posevek visokih 

rastlin ali pas gozda) pred nezaželenim opraševanjem. 

 

1.2 Zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega posevka 

 

Semenski posevek zelenjadnic mora biti praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo 

uporabnost in kakovost semena. 

 

Semenski posevek zelenjadnic mora izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih 

organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in 

nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi (EU) 2016/2031 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi 

organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 

1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 

74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z 

dne 23. 11. 2016, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU). 


