Załącznik nr 11
Inne odpowiednie wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego – Pakiet 6
Wymóg 3
Dotyczy 8.2.10.5.1.209.1.3. Other relevant national/regional requirements
1. Materiał siewny odmian regionalnych może być wytwarzany w regionie pochodzenia.
2. Jeżeli niemożliwe jest wytwarzanie materiału siewnego odmian regionalnych w regionie
pochodzenia ze względu na zmianę warunków środowiskowych w tym regionie, materiał
ten może być wytwarzany w regionie innym niż region pochodzenia, zwanym dalej
"dodatkowym regionem wytwarzania".
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek
zachowującego odmianę, w drodze decyzji, określa dodatkowy region wytwarzania
materiału siewnego odmian regionalnych.

(Ustawa z dni a 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, art. 52, ust. 1 - 3)

1. Zachowujący odmianę dokonuje oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego:
1) odmian regionalnych roślin rolniczych własnych odmian - w celu uznania go za materiał
siewny spełniający wymagania określone dla kategorii kwalifikowany;
2) odmian regionalnych roślin warzywnych własnych odmian - w celu uznania go za materiał
siewny kategorii kwalifikowany lub kategorii standard;
3) odmian amatorskich własnych odmian - w celu uznania go za materiał siewny kategorii
standard.
2. Zachowujący odmianę pobiera próby do:
1) oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych i odmian amatorskich;
2) oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka odmian regionalnych.

(Ustawa z dni a 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, art. 53. ust. 1.)

1.
1) Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych,
z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka, dla poszczególnych gatunków lub grup roślin są
określone w załączniku nr 2 *do rozporządzenia.
2) Ocena laboratoryjna materiału siewnego obejmuje oznaczenie masy tysiąca nasion (MTN).
3) Masę tysiąca nasion (MTN), o której mowa w ust. 2, jako oznaczenie obowiązkowe stosuje
się do roślin zbożowych, bobowatych grubonasiennych oraz rzepaku.
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2. W

przypadku

materiału

siewnego

odmian

regionalnych

roślin

rolniczych,

roślin

warzywnych i odmian amatorskich roślin warzywnych czystość odmianowa, określona na
podstawie występowania roślin nietypowych dla ocenianej odmiany, może być niższa
o 10% od czystości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla odmiany tego
samego gatunku, niebędącej odmianą regionalną.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka oraz
dopuszczalna wielkość partii w obrocie są określone w załączniku nr 3* do rozporządzenia.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin warzywnych są
określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące jakości oraz dopuszczalna wielkość partii w obrocie dla
materiału siewnego roślin:
1) rolniczych są określone w załączniku nr 5* do rozporządzenia;
2) warzywnych są określone w załączniku nr 6* do rozporządzenia.

(Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie
terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych
wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin, § 12. - 16)
*załączniki zawierają informację m.in. na temat parametrów dotyczących czystości
i tożsamości odmianowej oraz parametrów badanych podczas
oceny laboratoryjnej
materiału siewnego

Określa się:
1) wzory świadectw oceny materiału siewnego: […]
- świadectwa oceny laboratoryjnej,
- stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego, § 1, ust 1 lit. b.)
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