ETIKETE IN POTRDILO O POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA
1. Etikete za predosnovno seme vsebujejo naslednje podatke:
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– »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 certificirano seme prve množitve,
– »Država pridelave:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« 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 �lanica,
– »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
– »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– »Kategorija:«,
– »Država pridelave:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
– »Pravila in standardi ES«.
Pri semenu trav, ki ni namenjeno pridelavi krme, mora biti na etiketi navedeno: »Ni
namenjeno pridelavi krmnih rastlin«.
Pri festuloliumu je treba na etiketi pod »Vrsta« navesti imena vrst iz rodu Festuca in Lolium.
Pri semenu pese mora biti na etiketi navedeno:
– za enokli�no seme: »enokli�no«,
– za obloženo seme: »obloženo«.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzor�eno
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o
ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno
etiketo.
�e 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
�istih semen in skupno maso.

3. Etikete za semenske mešanice vsebujejo naslednje podatke:
– »Mešanica semena za …(namen uporabe)«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Utežni delež vsake sestavine mešanica semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba
oznake mešanice iz evidence semenskih mešanic,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzor�eno
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o
ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno
etiketo.
Podrobnejše informacije v zvezi z uporabo za krmne namene so navedene na uradni etiketi ali
na etiketi dobavitelja.
4. Etikete za trgovsko seme vsebujejo naslednje podatke:
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– »Vrsta1:« slovensko in latinsko ime,
– »Trgovsko seme«,
– »Regija pridelave:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
– »Pravila in standardi ES«.
1
Pri vol�jem bobu mora biti navedeno tudi, ali gre za grenki ali sladki vol�ji bob.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzor�eno
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o
ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno
etiketo.
5. Etikete za majhna pakiranja semena in majhna pakiranja semenskih mešanic:
5.1 Etikete za majhna ES B pakiranja certificiranega semena vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES B pakiranje«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– Serijska številka etikete,
– 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.

Pri semenu trav, ki ni namenjeno pridelavi krme, mora biti na etiketi navedeno: »Ni
namenjeno pridelavi krmnih rastlin«.
5.2 Etikete za majhna ES B pakiranja trgovskega semena vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES B pakiranje«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– Serijska številka etikete,
– Vrsta: slovensko in latinsko ime,
– Trgovsko seme,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.
5.3 Etikete za majhna pakiranja semenskih mešanic:
5.3.1 Etikete za majhna ES A pakiranja vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES A pakiranje«,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– država �lanica,
– Mešanica semena za …(namen uporabe),
– Utežni delež vsake sestavine mešanice semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba
oznake mešanice iz evidence semenskih mešanic,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.
5.3.2 Etikete za majhna ES B pakiranja vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES B pakiranje«,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Serijska številka etikete,
– Mešanica semena za …(namen uporabe),
– Utežni delež vsake sestavine mešanice semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba
oznake mešanice iz evidence semenskih mešanic,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.

5.4 Etikete za majhna ES pakiranja semena pese vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES pakiranje«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številk,
– Serijska številka etikete,
– 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.
Pri semenu pese mora biti na etiketi navedeno:
– za enokli�no seme: »enokli�no«,
– za obloženo seme: »obloženo«.
�e 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
�istih semen in skupno maso.
6. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi semenskega posevka za ne dokon�no potrjeno seme,
požeto v drugi državi:
6.1 Etikete za ne dokon�no uradno potrjeno seme vsebujejo naslednje podatke:
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– 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 dokon�no potrjeno seme«.
6.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokon�no 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,
– Koli�ina 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 potrditev semenskega posevka, in kadar je to mogo�e rezultati predhodnih analiz
semena.

