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Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor 
 
 zásadní změny dle vyhlášky č. 129/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů  (vyhlášky 

č. 409/2013 a č. 368/2015) 
 

Povolené kategorie a generace 

 
 
Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy 
byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodli-
vých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp.,  
viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y. Mateřská rostlina je identifikovaná rostlina, 
ze které je používán materiál k rozmnožování, mateřskou rostlinou se rozumí mikrohlízy, 
je-li použito mikrovegetativní množení, a klonový materiál, je-li použita klonová selekce.  
 
Počty generací: 
 

PBTC – 1 generace 
 
PB – Maximální počet generací sázených na poli je 4, pokud není na úřední návěsce 

generace uvedena, považuje se daná sadba brambor za poslední generaci,  
která je v dané kategorii povolena.  

Číslo generace musí být uvedeno i na Žádosti o uznání množitelského porostu. 
 
S, SE, E – 3 generace (nelze množit z generace do stejné generace) 
     - obdobný systém je v Holandsku, Lotyšsku, Litvě a Německo  
 
A – 1 generace 
 
B – 1 generace  

       Lze založit porost generace B, u kterého nebude sadba testována na výskyt virů, pak 
musí být na návěsce uvedeno NETESTOVÁNO a na Žádosti o uznání množitelského po-
rostu uvedeno NETESTOVAT. Jedná se o sadbu určenou výhradně k použití u stejného 
množitele. Tato sadba nesmí být uvedena do oběhu. 
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7.    Sadba brambor  

Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů 
 
Zkoušení laboratorní metodou 

1. Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací materiál 
obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry. 

2. zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16. 
3. zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025. 
4. sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy bram-

bor; na návěskách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na virózy, musí být uvedeno 
NETESTOVÁNO spolu s informací, že tento materiál lze použít výhradně u stejného množitele k založení 
produkční plochy brambor. 

 
Generace A - Pokud sadba obsahuje nejvýše 5,0 % lze pěstovat následně sadbu  
                            v  generaci B  
              -  Holandsko a Francie mají u generace A maximální limit pro stanovení viróz  
                            v posklizňových zkouškách také 5,0 % 
 
 
Hlášení sadby brambor z jiné země původu 
 

 Rozhodující je barva návěsky 
 
 PB  -  pokud nebude uvedeno na návěsce číslo generace, je dovoz považován  
         za generaci PB4. Kopii návěsky případně jiný průvodní doklad s číslem  
                  generace je nutné doložit při hlášení dovozů 
 
 S, SE, E - Holandsko , Litva, Lotyšsko, Německo a ČR povolují pouze tři genera- 
      ce, u ostatních zemí EU je nutno doložit číslo generace 
 
 A - ze všech zemí EU kromě Holandska a Francie je nutný doklad z laboratorních 

zkoušek na stanovení viróz, kde maximální hodnota nesmí přesáhnout 5,0 % aby 
bylo možné sadbu zařadit do množitelských porostů a  číslo generace (u partií z 
Holandska, Litvy, Lotyšska, Dánska a Rakouska není nutné uvádět) 
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7.    Sadba brambor  

Kontrola sadby z dovozu v roce 2017 
 

Vzorkování pro kontrolu výskytu virových chorob: 
 
Maximální počet odebraných vzorků 150 ks. 

 
 
Při odběru vzorků se odebírají přednostně náchylné odrůdy. 
 Ostatní odrůdy: preferují se odrůdy, které byly do ČR dovezeny poprvé 
 
Vzorkování pro kontrolu sadby z hlediska karanténních bakterióz bramboru: 
 
 Vzorkování provádějí semenářští inspektoři.  
 O vzorkování jakékoliv sadby z dovozu lze požádat, vzorek bude předán k otestování na 

VÚB (ÚKZÚZ účtuje vzorkování a VÚB účtuje test ELISA). 
 Pro vzorkování je nutné sdělit přidělené tuzemské číslo dovozové partie do místa 

odběru vzorku, tj. do místa skladování.  
 
Sdělení výsledků: 

 Výsledky (originál) zasílá neprodleně oddělení OS Havlíčkův Brod na OOS Praha, které 
zajistí rozesílání výsledků dodavatelům v písemné i elektronické podobě a kopii na  
místně příslušné regionální oddělení OS, které zajistilo vzorkování. 

 Výsledky, které obdrží dodavatel, mohou být případně podkladem pro následnou  
reklamaci zboží. 

 U partií sadby brambor, u nichž se projeví vyšší výskyt virových chorob, bude Ústav  
postupovat podle § 22 odst. 7 zákona. 

 
 
 
 

Generace Náchylné odrůdy Ostatní odrůdy 
RM předstupňů a  

základní 30 % 15 % 

A 25 % 10 % 

B 15 % 5 % 


