Zgłaszanie materiału siewnego do oceny polowej
Podstawa prawna – art. 36 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2012 poz. 1512 ze
zm.)
1. Druk wniosku :
- wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej – pobierz
2. Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składają:
- zachowujący odmianę lub osoba przez niego upoważniona, która będzie prowadzić obrót tym
materiałem – w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany,
- prowadzący obrót – w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem.
3. Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składa się do wojewódzkiego inspektora
ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej.
4. Termin składania wniosku:
- do 15 marca- gatunki roślin uprawnych jednorocznych ozimych, gatunki roślin wieloletnich,
- do 20 maja – ziemniaki,
- do 15 maja - pozostałe gatunki roślin uprawnych jednorocznych,
- do 31 sierpnia – gatunki roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania.
5. Do wniosku wnioskodawca dołącza:
- oświadczenie zachowującego odmianę, że materiał siewny został wyprodukowany zgodnie
z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany oraz własne oznaczenie odmiany identyfikujące
materiał siewny użyty do siewu - w przypadku zgłaszania do oceny materiału siewnego na
plantacji obsianej lub obsadzonej materiałem matecznym,
- oryginał albo uwierzytelnioną kopię upoważnienia hodowcy do reprodukcji danej partii
w
przypadku gdy wnioskodawca nie jest zachowującym odmianę – upoważnienie do składania
wniosku o wykonanie oceny – plik
- oryginał albo kopię protokołu pobrania próby materiału siewnego do oceny tożsamości
i czystości odmianowej,
- oryginał albo kopię dokumentu zakupu zawierającą w szczególności numer partii i stopień
kwalifikacji, w przypadku zgłaszania do oceny materiału siewnego na plantacji obsianej
lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany
- oryginał lub kopię świadectwa oceny laboratoryjnej a w przypadku ziemniaka – także oceny
cech zewnętrznych,
- opis składników mieszańca – w przypadku zgłaszania do oceny polowej odmiany mieszańcowej,
- oryginał albo kopię decyzji dyrektora COBORU – w przypadku materiału siewnego
przeznaczonego do testów i doświadczeń polowych
6. W przypadku wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego wieloletnich roślin
rolniczych dokumenty dołącza się tylko w pierwszym roku oceny.

7. Wnioskodawca składając wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego odmiany
wpisanej do innego rejestru niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego lub państwa
stowarzyszonego dołącza do wniosku:
- wypis z rejestru odmian prowadzonego przez właściwy organ danego państwa i urzędowy opis
odmiany sporządzony przez jednostkę zajmującą się rejestracją odmian w tym państwie, wraz
z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.,
- dane Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym odmiana została ogłoszona,
- w przypadku odmiany zgłoszonej lub przyjętej do badań rejestrowych – tymczasowy opis
odmiany wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku plantacji nasiennych, na których odbywa się reprodukcja odmian roślin rolniczych
pochodzących z państw trzecich, objętych systemami OECD i nieprzeznaczonych do obrotu
na obszarze Unii Europejskiej, do wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin
rolniczych dołącza się:
1) świadectwo Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) oraz certyfikat stwierdzający
stopień kwalifikacji lub kategorię materiału siewnego, spełniające wymagania odpowiedniego
systemu OECD;
2) etykietę każdej partii materiału siewnego użytego do obsiewu plantacji;
3) dokument potwierdzający zlecenie reprodukcji materiału siewnego, określający powierzchnię,
jaka powinna być obsiana albo obsadzona, oraz masę zużytego materiału siewnego;
4) pisemną zgodę właściwego urzędu kwalifikacyjnego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego, w którym odmiana jest wpisana do rejestru i której materiał siewny podlega
reprodukcji.

