
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 1554

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1)  wzory świadectw oceny materiału siewnego:

a)  świadectw oceny polowej,

b)  świadectwa oceny laboratoryjnej,

c)  świadectwa oceny weryfikacyjnej,

d)  świadectwa oceny cech zewnętrznych

– stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  wzory informacji o dyskwalifikacji materiału siewnego w poszczególnych ocenach, stanowiące załącznik nr 2 do roz-
porządzenia;

3)  wzór informacji o wynikach badania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie 
wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. Nr 69, poz. 461), które na podstawie art. 139 ustawy 
z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc w zakresie:

 1)   § 1:
        a)   pkt 1 – w zakresie wzorów świadectw oceny materiału siewnego, 
        b)   pkt 2 i 4,
 2)   załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wzoru świadectwa mieszanki nasiennej,
 3)   załączników nr 2 i 4 do rozporządzenia 
 – z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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1. Świadectwo oceny polowej materiału siewnego 
str. 1 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. (poz. 1554)

załącznik nr 1

WZORY ŚWIADECTW OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO
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str. 2 

 

Informacje dodatkowe:

pieczęć i podpis 
kwalifikatora 
urzędowego/

akredytowanego*

numer partii

data oceny 

masa partii w tonach

 II. Adnotacje o dokonanej ocenie cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

pieczęć i podpis 
próbobiorcy 
urzędowego/

akredytowanego*

masa partii w tonach

numer partii

* Niepotrzebne skreślić.

 I. Adnotacje o pobraniu prób do oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin warzywnych i 
rolniczych innych niż sadzeniaki ziemniaka

data pobrania 
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2. Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego 
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3. Świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego 
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4. Świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka 

 



Dziennik Ustaw – 7 –  Poz. 1554

 

5. Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka 
str.1 
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1 Ziemia i inne zanieczyszczenia

2 Bulwy nietypowe dla odmiany oraz bulwy innych odmian1)

3 Bulwy z plamistością miąższu1) na powierzchni większej niż 
10% poprzecznego przekroju bulwy

4 Bulwy niedojrzałe

5 Bulwy o nieodpowiednim kalibrażu

6 Bulwy z wadami zewnętrznymi2) 

7 Bulwy porażone rizoktoniozą3)

8 Bulwy porażone parchem zwykłym4)

9 Bulwy z objawami parcha prószystego na powierzchni 
większej niż 10%

10 Bulwy z objawami suchej albo mokrej zgnilizny, z wyjątkiem 
wywołanej przez organizmy kwarantannowe 

1)

2)

porażone przyjmuje się bulwy z porażeniem na powierzchni większej niż 1%, natomiast w przypadku sadzeniaków 

oraz kategorii kwalifikowane – na powierzchni większej niż 30%.

Informacje dodatkowe:

podpis kwalifikatora urzędowego/akredytowanego*

6,0

Łącznie bulwy uszkodzone mechanicznie i przez szkodniki oraz bulwy niekształtne.

-

-

3) W przypadku sadzeniaków kategorii elitarne stopnia PB/M oraz PB/III – 0%; w przypadku stopnia PB/II za bulwy

6,0Suma wad bulw określonych od pkt 6 – 10 nie może być większa niż:

Objaśnienia:
W przypadku sadzeniaków kategorii elitarne włącznie do klasy B/I jest to 0%.

............................... OC

EKG/ONZ*

(% wagowy)

Wyniki oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków – stopień i klasa:

Temperatura otoczenia w miejscu dokonywania oceny cech zewnętrznych:

Oceniono według systemu

Lp. Wyszczególnienie
Stwierdzone wady

* Niepotrzebne skreślić.

krajowego*

kategorii elitarne stopnia B oraz kategorii kwalifikowane – na powierzchni większej niż 10%.
4) W przypadku sadzeniaków kategorii elitarne stopni PB/M, PB/III oraz PB/II za bulwy porażone przyjmuje się bulwy

z porażeniem na powierzchni większej niż 10%, natomiast w przypadku sadzeniaków kategorii elitarne stopnia B 

-

data zakończenia oceny
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1. Informacja o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej 

 

załącznik nr 2

WZORY INFORMACJI O DYSKWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W POSZCZEGÓLNYCH OCENACH
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2. Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej 
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3. Informacja o dyskwalifikacji partii materiału siewnego po ocenie 
laboratoryjnej 
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4. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie 
weryfikacyjnej 
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str. 2 

 
 

1 Ziemia i inne zanieczyszczenia

2 Bulwy nietypowe dla odmiany oraz bulwy innych odmian1)

3 Bulwy z plamistością miąższu1) na powierzchni większej niż 
10% poprzecznego przekroju bulwy

4 Bulwy niedojrzałe

5 Bulwy o nieodpowiednim kalibrażu

6 Bulwy z wadami zewnętrznymi2) 

7 Bulwy porażone rizoktoniozą3)

8 Bulwy porażone parchem zwykłym4)

9 Bulwy z objawami parcha prószystego na powierzchni 
większej niż 10%

10 Bulwy z objawami suchej albo mokrej zgnilizny, z wyjątkiem 
wywołanej przez organizmy kwarantannowe 

1)

2)

porażone przyjmuje się bulwy z porażeniem na powierzchni większej niż 1%, natomiast w przypadku sadzeniaków 

oraz kategorii kwalifikowane – na powierzchni większej niż 30%.

Informacje dodatkowe:

z porażeniem na powierzchni większej niż 10%, natomiast w przypadku sadzeniaków kategorii elitarne stopnia B 

6,0 6,0

W przypadku sadzeniaków kategorii elitarne włącznie do klasy B/I jest to 0%.
Łącznie bulwy uszkodzone mechanicznie i przez szkodniki oraz bulwy niekształtne.
W przypadku sadzeniaków kategorii elitarne stopnia PB/M oraz PB/III – 0%; w przypadku stopnia PB/II za bulwy

W przypadku sadzeniaków kategorii elitarne stopni PB/M, PB/III oraz PB/II za bulwy porażone przyjmuje się bulwy
kategorii elitarne stopnia B oraz kategorii kwalifikowane – na powierzchni większej niż 10%.

-

-

-

Temperatura otoczenia w miejscu dokonywania oceny cech zewnętrznych: ............................... OC

Lp. Wyszczególnienie

Oceniono według systemu
krajowego* EKG/ONZ*

* Niepotrzebne skreślić.

Wyniki oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków – stopień i klasa:

podpis kwalifikatora urzędowego/akredytowanego*

Suma wad bulw określonych od pkt 6 – 10 nie może być większa niż:

3)

Objaśnienia:

Stwierdzone wady
(% wagowy)

4)

data zakończenia oceny
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załącznik nr 3 

WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA




